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TROSOLWG 
Mae'r canllaw gweithgaredd hwn yn 
cyflwyno'r pwnc daeareg. O fewn y 
canllaw hwn, mae yna ddau 
weithgaredd sy'n dangos daeareg 
sylfaenol ac esbonio sut mae siâp a 
strwythur yr arfordir o fudd i dyfiant 
morwellt 

• Nod y wers: i gael dealltwriaeth o 
hanfodion daeareg a sut y caiff ei 
chymhwyso i'n dealltwriaeth 
ehangach o'r Ddaear. 

• Cysylltiadau cwricwlwm: 
Daearyddiaeth/ Gwyddoniaeth/ 
Celfyddydau Creadigol 

TIPS I DDYSGU  
Gweithgareddau adfer a bioleg planhigion 
- cysylltwch y rhain ag a yw daeareg yr 
ardal yn addas i fod yn ardal adfer dda ar 
gyfer ecosystemau morol (sef morwellt!). 
Noson ffilm – Ice Age, Journey to the 
Center of the Earth 

Fideos YouTube a argymhellir: 
• Hanes Cryno Amser Daearegol 

https://www.youtube.com/watch?v=rWp5ZpJAIAE 

• Saga Gyfan yr Uwchgyfandir https://www.youtube.com/watch?v=KfYn9KVya-Q 

• Beth os na fydd Pangaea byth wedi torri'n ddarnau? https://youtu.be/7leF_6u4ohI 

• Mae'r Daearegwyr yn dod https://www.youtube.com/watch?v=1NU51lJIdrg 

• Gwers Theori Tectoneg Platiau https://www.youtube.com/watch?v=zbtAXW-
2nz0&list=PLHMOilVKE_NxoKcIVJKwiOCmYq7WZMdiD&index=3 

Geiriau allweddol 
Cywasgu - Proses lle mae gwaddod 
yn dod yn nes at ei gilydd yn ystod y 
cyfnod claddu 

Craidd - Wedi'i ddarganfod yng 
nghanol y Ddaear. Wedi’u gwahanu 
i’r creiddiau ‘mewnol’ ac ‘allanol’ sy’n 
cael eu gwneud o nicel a haearn 

Crust - Haen allanol denau a chreigiog 
y Ddaear (tua 20 km o drwch) 

Dyddodiad - Y broses o waddod yn 
setlo o'r dŵr neu'r gwynt wrth i'r llif 
arafu, neu o rew wrth iddo doddi 

Erydiad - Dadelfennu a thynnu 
deunydd craig trwy ddŵr yn llifo, 
gwynt, neu iâ sy'n symud. Peidiwch â 
drysu â hindreulio! 

Ffosil - Unrhyw olion o fywyd yn y 
gorffennol wedi'i gadw mewn craig 
(gan gynnwys llwybrau anifeiliaid a 
thyllau yn ogystal â chregyn, 
sgerbydau ac argraffiadau o gnawd 
meddal) 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu mewn 

• Unigolyn a grŵp/parau 

• Uchafswm o 1 awr 

• Ymarferol a gwaith llyfr 

•  
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RHAGYMADRODD 
“Ydych chi'n gwybod beth yw 

creigiau? Daeareg.” 

Trwy astudio creigiau, rydyn ni wedi dysgu 

cymaint am hanes y ddaear. Rydyn ni wedi 

dysgu sut oedd y tywydd filoedd o 

flynyddoedd yn ôl a pha anifeiliaid sydd heb 

newid ers miliynau o flynyddoedd. Mae wedi 

ein dysgu ni am losgfynyddoedd mawr a allai 

ddinistrio cyfandiroedd cyfan, pam mae 

daeargrynfeydd yn digwydd a sut mae 

pegynau magnetig y gogledd a'r de yn 

gwrthdroi weithiau (rhagfynegir yr un nesaf 

ymhen 1000-2000 o flynyddoedd). 

 

Mae daearegwyr yn union fel ditectifs, yn 

edrych ar yr hyn sydd o'n gwmpas i 

ddarganfod beth sydd wedi dod o'n blaenau 

a beth sy’n dod yn y dyfodol! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Daeareg - Y maes gwyddoniaeth sy'n 
ymwneud â'r Ddaear solet, y creigiau 
y mae wedi'u cyfansoddi ohoni, a'r 
prosesau y maent yn eu defnyddio i 
newid dros amser 

Oes yr iâ - Cyfnod yn hanes y Ddaear 
lle mae iâ yn gorchuddio ardaloedd 
mawr o dir, oherwydd gostyngiad 
cyffredinol yn nhymheredd byd-eang y 
Ddaear 

Igneaidd - Math o graig a ffurfiwyd o 
fagma, naill ai wedi ffrwydro o 
losgfynydd neu wedi'i oeri o dan y 
ddaear mewn ymwthiad 

Lithosffer - Haen allanol y Ddaear 
(mantell a gramen uchaf) sy'n 
ymddwyn fel nifer o "blatiau" 
anhyblyg, symudol 

Mantell - Haen o graig boeth, 
drwchus yn ddwfn o dan yr wyneb (o 
tua 25 i 2500 km i lawr). Digon poeth i 
lifo'n araf 

Metamorffig - Craig sydd wedi ail-
grisialu oherwydd gwres a/neu 
bwysau. Enghreifftiau: marmor, llechi, 
sgist 

Mwynau - Cyfansoddyn cemegol sy'n 
digwydd yn naturiol (e.e. calsiwm 
carbonad), yn aml gyda strwythur 
grisial rheolaidd 

Gwaddodol – Unrhyw graig sydd 
wedi’i gwneud o ronynnau gwaddod 
e.e. carreg laid, tywodfaen, calchfaen, 
halen y graig, glo 

Cludo - Symud gwaddod gan ddŵr, 
gwynt neu rew rhewlif 

Hindreulio - Chwalfa araf o graig ar 
wyneb y Ddaear, oherwydd prosesau 
hinsoddol a biolegol 
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GWEITHGAREDD 1: 
 

1) Yn syml, rhedwch drwy'r PwyntPŵer 

Daeareg gan wneud y gweithgareddau 

annibynnol wrth fynd ymlaen. 

2) Bydd y gweithgaredd hwn yn cyflwyno 

myfyrwyr i hanfodion daeareg a'i 

chymhwysiad i'n dealltwriaeth ehangach o'r Ddaear. Yn dilyn trosolwg o 

eiriau a damcaniaethau allweddol, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i 

archwilio nodweddion daearyddol y DU, gan gynnwys unrhyw 

nodweddion o ddiddordeb arbennig. 

3) I grynhoi'r hyn y maent wedi'i ddysgu, bydd myfyrwyr yn cwblhau cwis 

pop mewn timau gyda chyfle i ennill gwobr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Cyflwyniad i Daeareg 

(Pwyntpŵer) 

. Pensiliau 

. Papur /llyfrau gwaith 

. Pren mesur 

. Taflenni cwis 

. Gwobr cwis 

. Taflenni allweddair 

. Siswrn/Glud 

ADNODDAU 
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GWEITHGAREDD 2: 

 Adnabod creigiau a Thasg Braslun Maes. 

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ymweld â 

thraeth (môr, afon, neu addasu i gae neu 

barc lleol!) ac archwilio'r amgylchedd o'u 

cwmpas, byddant yn cael eu harwain i 

adnabod mathau a phrosesau creigiau yn 

llwyddiannus. Dylent gael cyfle i 

ddamcaniaethu pam mae gwely tywodlyd 

y môr wedi addasu’n dda ar gyfer 

morwellt i dyfu a sut olwg fydd ar y 

dirwedd yn y dyfodol yn eu barn nhw. I 

grynhoi’r hyn y maent wedi’i ddysgu, 

dylai myfyrwyr greu braslun maes a’i 

anodi i amlygu nodweddion daearyddol 

ac egluro sut mae siâp a strwythur yr 

arfordir o fudd i dyfiant morwellt. 

 

 

 

 

 

IECHYD A DIOGELWCH 
Mae rhywfaint o risg i waith maes 

daearegol, ond gellir ei leihau trwy 
wybodaeth, profiad ac ymagwedd 

ofalus! Edrychwch ar yr adran 
gwaith traeth yn ein hawgrymiadau 

arfordirol. 

. Map OS 

. Pensiliau 

. Papur 

. Clipfyrddau 

. Pren mesur 

.Cwmpawd 

. Hetiau caled 

. Festiau gwelededd 

uchel 

. Asid hydroclorig 

gwanedig 

ADNODDAU 
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TASG – Adnabod creigiau: 
1) Gofynnwch i'r myfyrwyr adnabod 5 craig a ddarganfuwyd ar y traeth, 

gan ddefnyddio'r canllaw ID creigiau a ddarperir. Dim ond i lefel 

gwaddodol/igneaidd/metamorffig. Os ydych chi'n teimlo'n hyderus 

gyda'u sgiliau adnabod, heriwch nhw i'w gyfyngu ymhellach! Gofynnwch 

iddyn nhw redeg dros sut mae pob math o graig yn cael ei ffurfio, 

gofynnwch iddyn nhw edrych o gwmpas eu hamgylchedd i weld a ydyn 

nhw'n gallu adnabod unrhyw nodweddion a allai awgrymu'r math o graig 

ar gyfer yr ardal (y dylen nhw gofio o'r map BGS yn y PwyntPŵer!) e.e. 

haeniad 

2) Gofynnwch i'r myfyrwyr awgrymu prosesau posibl sy'n esbonio siâp y 

graig a'i lleoliad presennol (Geiriau Allweddol: Dyddodiad, Cludo, Erydu 

a Hindreulio) 

TASG – Braslun maes: 
1) Mae angen i fyfyrwyr fraslunio eu hamgylchedd gan 

ddilyn Pwyntpŵer canllaw braslunio maes. Gofynnwch 

iddynt anodi ac amlygu nodweddion allweddol, 

dirprwywch un myfyriwr i dynnu lluniau o'r ardal. 

2) Gofynnwch iddynt feddwl sut y gallai'r nodweddion hyn 

fod wedi ffurfio, er enghraifft a oes unrhyw bentiroedd, 

ogofeydd neu faeau? 

3) Os yw'n berthnasol, gofynnwch i'r myfyrwyr nodi nodweddion 

arfordirol a allai fod o fudd i fywyd y môr, er enghraifft mae 

angen bae cysgodol ar ddolydd morwellt gyda gwaddod 

tywodlyd neu fwdlyd 
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Canllaw i braslun maes: 

Mae brasluniau maes yn offeryn pwysig iawn 

yn y byd o gwaith maes. Mae nhw yn ffurfio 

data ansoddol ac yn gallu cael eu defnyddio yn 

ogystal a lluniau i grynhoi gwybodaeth 

daearygol pwysig. Does dim angen bod yn dda 

mewn celf i llunio braslun maes! 

1) Adnabod y dirwedd sydd angen cael ei braslunio. Rhowch teitl i’r braslun.  

2) Lluniwch amlinelliad o brif nodweddion y dirwedd e.e. mynyddoedd, 

dyffrynnoedd neu ffyrdd! 

3) Ychwanegu manylion at y braslun i gofnodi mwy o wybodaeth e.e. coed 

adnabyddadwy, ystumiau mewn afon neu ogofâu ar y traeth. 

4) Os yw'n ddefnyddiol (ar gyfer graddfa!) tynnwch lun o bobl, gall hyn fod 

yn gamp ddefnyddiol wrth geisio amcangyfrif uchder nodweddion! 

5) Anodwch neu labelwch y braslun, nodwch y tywydd, amser a dyddiad. 

6) Tynnwch lun i gefnogi eich braslun. 

 

 

 

 

 
FFAITH HWYLIOG! 

Mae daeareg yn 
adrodd hanes y 

ddaear i ni; o'r tywydd 
i'r hyn yr oedd 

deinosoriaid yn ei hoffi 
i frecwast! 
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DILYNIANT TAFLEN: 
1)  Tynnu llun o James Hutton: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Rhowch diffiniad eich hun i: 

a. Daeareg 

 
 
 
 
 
 
 

 

b.  Unffurfiaeth 
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3) Lluniwch y llinell amser ddaearegol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Labelwch graidd mewnol y ddaear, y craidd allanol, y fantell a'r gramen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………

………………………

………………………

………………………

. 
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5) Cymysgu a chyfateb o eiriau allweddol: 

Cywasgiad Craidd 

Gramen Dyddodiad 

Erydiad Ffosil 

Daeareg Oes yr ia 

Igneaidd Lithosffer 

Mantell Metamorffig 

Mwynau Gwaddodol 

Cludiant Hindreulio 

Proses lle mae gwaddod yn dod yn nes at 
ei gilydd yn ystod y cyfnod claddu. 

Wedi'i ddarganfod yng nghanol y Ddaear. 
Wedi’u gwahanu i’r creiddiau ‘mewnol’ ac 
‘allanol’ sy’n cael eu gwneud o nicel a 
haearn. 

Haen allanol denau a chreigiog y Ddaear 
(tua 20 km o drwch). 

Proses o waddod yn setlo o'r dŵr neu'r gwynt 
wrth i'r llif arafu, neu iâ wrth iddo doddi. 

Chwalu a thynnu deunydd craig trwy 
ddŵr yn llifo, gwynt, neu iâ sy'n symud. 
Peidiwch â drysu â hindreulio! 

Unrhyw olion o fywyd yn y gorffennol wedi'i 
gadw mewn craig (gan gynnwys llwybrau 
anifeiliaid a thyllau yn ogystal â chregyn, 
sgerbydau ac argraffiadau o gnawd meddal). 

Y maes gwyddoniaeth sy'n ymwneud â'r 
Ddaear solet, y creigiau y mae wedi'u 
cyfansoddi ohoni, a'r prosesau y maent yn 
eu defnyddio i newid dros amser. 

Cyfnod yn hanes y Ddaear lle mae'r llenni iâ 
yn gorchuddio ardaloedd mawr o dir, 
oherwydd gostyngiad cyffredinol yn 
nhymheredd byd-eang y Ddaear. 

Wedi'i ffurfio o fagma , naill ai wedi 
ffrwydro o losgfynydd neu wedi'i oeri o 
dan y ddaear mewn ymwthiad. 

Haen allanol y Ddaear (mantell a gramen 
uchaf) sy'n ymddwyn fel nifer o "blatiau" 
anhyblyg, symudol. 

Haen o graig boeth, drwchus yn ddwfn o 
dan yr wyneb (o tua 25 i 2500 km i lawr). 
Digon poeth i lifo'n araf. 

Craig sydd wedi ail-grisialu oherwydd gwres 
a/neu bwysau. Enghreifftiau: marmor, llechi, 
sgist. 

Cyfansawdd cemegol sy'n digwydd yn 
naturiol (e.e. calsiwm carbonad), yn aml 
gyda strwythur grisial rheolaidd. 

Unrhyw graig sy'n cynnwys grawn gwaddod 
e.e. carreg laid, tywodfaen, calchfaen, halen 
y graig, glo. 

Symudiad gwaddod gan ddŵr, gwynt neu 
rew rhewlif. 

Dadansoddiad araf o graig ar wyneb y 
Ddaear, oherwydd prosesau hinsoddol a 
biolegol. 
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6) Darganfyddwch a thrio adnabod 5 o wahanol greigiau, anelwch at un o 
bob un o'r creigiau gwaddodol, igneaidd a metamorffig. 

7)  Tynnwch lun ohonyn nhw a labelwch y rhannau a wnaeth i chi feddwl 
mai'r math hwnnw o graig oedd hi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Awgrymwch pa brosesau allai fod wedi siapio o leiaf 3 o'r creigiau hyn. 
Defnyddiwch y geiriau allweddol! 

 
 
 
 
 

 

b.  O'ch canllaw adnabod creigiau, ychwanegwch ble ar raddfa caledwch 
Mohs rydych chi'n meddwl bod eich creigiau. 

 



 11 

8) Tynnwch fraslun maes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Ysgrifennwch eich cân ‘Rock Cycle’ eich hun 

10) Creu poster yn dangos daeareg a nodweddion yr ardal 
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DILYNIANT TAFLEN GYDAG ATEBION: 
1) N/A 

2) a. Daeareg - maes gwyddoniaeth sy'n ymwneud ag adeiledd y Ddaear. 

Mae'n cynnwys astudiaeth o greigiau a'r prosesau sy'n siapio ein planed. 

b. Unffurfiaeth - y dybiaeth bod y prosesau a'r deddfau naturiol a welwn 

heddiw bob amser wedi gweithredu'r un peth. 

3) Lluniwch y llinell amser ddaearegol: Cyn-Gambriaidd (Hadean, Archean, 

Proterosöig); Paleosöig (Cambriaidd, Ordofigaidd, Silwraidd, Defonaidd, 

Carbonifferaidd, Permaidd); Mesozoig (Triasig, Jwrasig, Cretasaidd); 

Cesöig (Trydyddol, Chwarterol) 

4)  

 

 

 Gramen 

Fantell 

Craidd allanol 

Mewnol y 

ddaear 


