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TROSOLWG 
Mae'r canllaw gweithgaredd hwn yn 
cyflwyno’r pwnc ‘torri arferion’ ac 
mae'r gweithgaredd yn eich galluogi i 
archwilio pwysigrwydd newid ein 
hymddygiad i frwydro yn erbyn newid 
hinsawdd gyda'ch myfyrwyr. Yn y 
canllaw hwn, mae gweithgaredd 
cyflym sy'n dangos sut mae arferion yn cael eu ffurfio. 
• Nod y wers: gwerthfawrogi'r angen i newid ymddygiad i frwydro yn 

erbyn newid hinsawdd 
• Cysylltiadau cwricwlwm: Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth 

TIPS I DDYSGU  
Mae hwn yn weithgaredd cychwynnol da ar gyfer 
gweithgaredd ‘Act Local, Think Global’, yn ogystal a newid hinsawdd, 
rampio adnoddau, y gweithgareddau microplastig a sbwriel! 
RHAGYMADRODD 
Er mwyn atal newid hinsawdd mae angen i BOB UN ohonom wneud 
newidiadau! Drwy leihau ein galw am danwydd ffosil a gwneud newidiadau 
gwyrdd, byddwn yn dechrau arafu faint o nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu 
rhyddhau. Gallwn wneud newidiadau syml fel cerdded neu feicio yn lle 
gyrru, bwyta llai o gig, diffodd eitemau trydanol pan nad ydyn nhw’n cael 
eu defnyddio a meddwl am y pethau rydyn ni’n eu prynu. 
Efallai y bydd rhai o'r newidiadau angenrheidiol yma yn ymddangos yn 
anodd, ond mae angen i ni eu gwneud yn arferion y gallwn eu gwneud heb 
hyd yn oed orfod meddwl amdani. Mae’r gweithgaredd hwn yn amlygu sut y 
gall fod yn anghyfforddus i dorri arferion, ei fod yn cymryd llawer o feddwl 
a rhai camgymeriadau, ond os byddwn yn dal i feddwl am ein harferion 
newydd yna byddwn yn gyflym yn ecogyfeillgar heb orfod gwneud unrhyw 
ymdrech! 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu mewn neu du allan  
• Gweithgaredd grŵp 
• 5 munud 
• Ymarferol 

IECHYD A DIOGELWCH 

Pwyntiau dosbarth safonol 
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GWEITHGAREDD:  
1) Gofynnwch i bawb roi unrhyw beth maen 

nhw'n ei ddal i lawr a groesawu eu 

breichiau. 

2) Nawr gofynnwch i'r grŵp groesi eu breichiau 

a chofio a ydyn nhw wedi rhoi eu garddwrn 

dde neu'r chwith ar ei ben. 

3) Mae pawb yn gollwng eu breichiau i'ch ochrau. 

4) Croeswch eich breichiau a chofiwch eto pa arddwrn sydd ar ei ben. 

5) Gollyngwch eich breichiau yn ôl i'ch ochrau. 

6) Nawr gofynnwch i bawb oedd â'r un arddwrn ar ei ben y ddau dro i roi 

eu llaw i fyny a rhoi cyfrif cyflym iddyn nhw. Fel arfer hwn fydd y rhan 

fwyaf o'r grŵp. Gwnewch yr un peth ar gyfer y rhai a newidiodd pa 

arddwrn oedd ganddynt ar ei ben. 

7) Eglurwch fod croesi eu breichiau yn yr un ffordd yn beth da - maen nhw 

wedi dysgu ffordd hawdd i dynnu eu breichiau allan o'r ffordd, felly pam 

gwastraffu egni yn ei newid bob tro? 

8) Nawr darganfyddwch faint o bobl oedd â'u garddwrn chwith ar ei ben y 

ddau dro a'r un peth ar gyfer yr arddwrn dde. Fel rheol bydd tua hanner 

a hanner. Mae hyn yn dangos nad yw'r naill ffordd na'r llall o reidrwydd 

yn well. 

9) Eglurwch sut, heb sylweddoli hynny, maen nhw wedi datblygu un ffordd o 

blygu eu breichiau ac mae wedi dod yn arferiad y maen nhw'n ei wneud 

dro ar ôl tro yn ddi-gwestiwn. 

 

 

 

 

 

FFAITH HWYLIOG 

Mae arferion yn 

cymryd o leiaf tair 

wythnos i ddod yn 

rhan annatod o'ch 

ymennydd! 
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Mae arferion yn dda i ni! Maen nhw'n ein hatal rhag gorfod treulio amser 

ac egni ar bethau y mae gennym ni ateb hawdd ar eu cyfer yn barod, fel 

rhoi'r un arddwrn ar ei phen bob tro maen nhw'n tynnu eu 

breichiau allan o'r ffordd.  

10) Weithiau mae amodau'n newid ac mae arferion 

yn dod yn annefnyddiol- gadewch i ni geisio 

newid yr arferiad hwn! Gofynnwch i bawb groesi eu 

breichiau gyda'r arddwrn arall ar ei ben. 

11) Llongyfarchiadau mawr i bawb am lwyddo i newid eu harferion! 

12) Tynnwch sylw at y ffaith bod angen peth meddwl i dorri eu harferion 

plygu braich, efallai cwpl o gamgymeriadau a theimlo braidd yn 

anghyfforddus i ddechrau.  

13) Mae bodau dynol wedi treulio cannoedd o flynyddoedd yn datblygu 

arferion sy'n defnyddio mwy o egni, yn cynyddu cynhyrchiant bwyd ac yn 

cymryd mwy o'r ddaear. Mae'r arferion hyn wedi helpu bodau dynol i 

dyfu a datblygu. Fodd bynnag, mae cyflwr y ddaear bellach wedi newid 

ac ni allwn barhau â'r arferion hyn. Mae’n rhaid i ni eu newid mewn 

ffyrdd sy’n lleihau’r difrod yr ydym yn ei wneud, megis ein cyfraniad at 

newid hinsawdd. Er mwyn gwneud y newidiadau hynny i arferion mae'n 

rhaid i ni gofio, yn union fel croesi ein breichiau'n wahanol, y gallwn 

wneud! Ond bydd rhaid i ni ddal i feddwl am yr arferion newydd ac y 

byddwn weithiau'n wneud 

gamgymeriadau, ond yn y diwedd 

byddwn yn torri'r arferion niweidiol ac 

yn dod o hyd i rai ecogyfeillgar 

newydd! 

 


