


 

 

TROSOLWG  

Mae'r canllaw gweithgaredd hwn 

yn cyflwyno’r pwnc sbwriel. Yn y 

canllaw hwn mae gweithgaredd a 

thaflen waith ddilynol sy'n eich 

galluogi i archwilio pwysigrwydd 

lleihau llygredd gyda'ch myfyrwyr. 

• Nod y wers: i nodi ffynonellau llygredd a sut 

mae llygredd morol yn uniongyrchol 

gysylltiedig â'i fywydau ei hun. 

• Cysylltiadau cwricwlwm: Daearyddiaeth, 

Gwyddoniaeth, Llenyddiaeth a Rhifedd 

TIPS I DDYSGU  

Mae pwysleisio'r perthnasedd i fywydau 

personol y plant yn allweddol er mwyn i'r 

gweithgaredd hwn fod yn llwyddiant! Gellir 

cyfuno hyn â'r gweithgareddau microblastigau, 

torri arferion a gwneud newidiadau. Annog 

myfyrwyr i barhau i ymgysylltu â mentrau sy'n 

hyrwyddo glanhau a bywydau di-wastraff. 

Glanhau'r traeth am ddwy funud 

https://www.beachclean.net/ 

Syrffwyr yn erbyn carthion https://www.sas.org.uk/our-

work/education/ 

Llygredd plastig byd-eang mewn niferoedd 

https://www.condorferries.co.uk/plastic-in-the-ocean-statistics  

Mwy o gynlluniau gwersi llygredd plastig https://education.plasticoceans.uk/schools/  

Dinas i'r môr https://www.citytosea.org.uk/take-action/  

Geiriau allweddol: 
Adnodd cyfyngedig - 
Adnodd a fydd yn dod i ben 
(dim ond swm cyfyngedig 
sydd gan y ddaear) 

Biogronni - 
Crynhoad rhywbeth (e.e. 
plastigion) mewn organeb 

Llygredd - 
Gwneud yr amgylchedd yn 
fudr neu'n frwnt 

Economi linol - 
Defnyddir adnoddau 
unwaith y cânt eu taflu 

Economi gylchol - 
Mae adnoddau'n cael eu 
hailddefnyddio'n barhaus 

Deunydd crai – 
Deunydd heb ei brosesu, fel 
coeden 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu allan 

• Gweithgaredd grŵp 

• 30-40 munud 

• Ymarferol a llyfr gwaith 

•  



 

 

RHAGYMADRODD 
Mae popeth rydyn ni'n ei ddefnyddio neu'n ei roi yn y bin yn bennu lan 

rhywle. Gobeithio mai gorsaf ailgylchu yw honno, ond yn anffodus mae 

llawer o’n gwastraff yn dianc ac yn mynd i’r môr. Gall gyrraedd yno trwy 

ollwng sbwriel, lawr ein draeniau neu gael ei ysgubo i'r môr gan stormydd. 

Mae samplau dŵr o’r rhannau mwyaf anghysbell a lleoedd prin yr ymwelir 

yn y byd yn dangos sut rydym wedi boddi ein moroedd â sbwriel. Mae 

cyfran fawr o'r sbwriel hwnnw yn blastig. 

 

 

 

 

Mae plastig yn ddeunydd hynod o gryf a defnyddiol. Rydyn ni'n ei 

ddefnyddio ym mhob maes bywyd, o liniaduron a bocsys cinio i poptai a 

cheir. Mae plastig mor gryf a gall gymryd miloedd o flynyddoedd i chwalu'n 

llwyr. Mae'r cryfder hwn hefyd yn wendid i natur! Gan fod plastigau'n 

cymryd cymaint o amser i ddiraddio, rydyn ni'n dal i ychwanegu at y môr 

gyda mwy a mwy o genedlaethau o lygredd plastig, felly byth yn rhoi cyfle 

i'r môr adfer o'n llanast. 

Gwneir plastigau o ffynonellau cyfyngedig o betrolewm (olew) a nwy. Mae 

adnoddau cyfyngedig fel y rhain yn anghynaladwy gan mai dim ond 

cyflenwad cyfyngedig ohonynt sydd gennym. Unwaith y byddwn wedi eu 

defnyddio ni fydd unrhyw un ar ôl ar gyfer ein plant neu wyrion. 

Beth yw’r problem? 

Gall y fflach o ffoil arian edrych yn union fel y fflach o pysgodyn i aderyn, 

neu gall crwbanod camgymryd blob fel siâp bag plastig am slefrod môr 

blasus, gan lenwi eu stumogau â phlastig ych a fi. Mae’r pethau niweidiol 

hyn yn gwneud ein hanifeiliaid môr gwerthfawr yn sâl iawn oherwydd y 



 

 

cemegau niweidiol sydd ynghlwm wrth y plastig y maent wedi’i fwyta ar 

gam. 

Mae maint y plastigau a'r llygryddion yn yr anifail yn cynyddu wrth i ni 

edrych ymhellach i fyny'r gadwyn fwyd mewn proses a elwir yn fiogronni. Er 

enghraifft, os yw 5 pysgodyn bach wedi bwyta 3 darn o blastig yr un, ac 

yna mae 1 dolffin yn bwyta pob un o'r 5 pysgodyn, mae gan y dolffin 

bellach 15 darn o blastig yn ei stumog. 

Amser ymchwiliad! 

Cydiwch ychydig o fenig hen a focs neu fag – rydyn ni’n mynd i fynd allan 

i’r awyr agored i ddarganfod pwy a beth sy’n taflu sbwriel ar ein traethau, 

afonydd a pharciau! Mae ein canllawiau yn seiliedig ar y symudiad 

#2MinuteBeachClean, edrychwch ar eu gwefan a'u hymgyrchoedd, a 

darganfyddwch pa wahaniaeth mawr y gall dim ond dau funud o gasglu 

sbwriel ei wneud i'ch ardal leol. 

Datrys problemau… 

Clywn ar ailadrodd ‘gwrthod, ailddefnyddio, ailgylchu’ ac mae rheswm da y 

tu ôl i hynny! 

Unwaith y byddwn wedi gorffen ag eitem yna nid dyna ddiwedd oes yr 

eitem, mae'n dal i fodoli ar ôl i ni ei rhoi yn y bin. Os nad ydyn ni’n ofalus, 

efallai y bydd rhywfaint o’r hyn rydyn ni’n ei daflu i ffwrdd hefyd yn 

cyrraedd ein traethau hardd. Ar hyn o bryd rydym yn dibynnu’n helaeth ar 



 

 

yr hyn a elwir yn ‘economi llinol’. Rydyn ni'n cymryd deunyddiau crai o'r 

ddaear, yn eu defnyddio unwaith, yna'n eu rhoi mewn safleoedd tirlenwi. 

Dim ond pe gallem gymryd symiau di-ben-draw o bopeth o'r ddaear y bydd 

hyn yn gweithio! 

Trwy gadw at yr ymadrodd hud ‘gwrthod, ailddefnyddio, ailgylchu’ gallwn 

geisio cadw’r hyn sy’n rhaid mynd yn y bin i gyn lleied â phosib! Gelwir hyn 

yn ‘economi gylchol’. Rydym yn cymryd y swm lleiaf posibl o ddeunyddiau 

crai o'r ddaear, gan adael mwy i fywyd gwyllt a chenedlaethau'r dyfodol. 

Yna rydym yn parhau i ddefnyddio'r un adnoddau hyn dro ar ôl tro! Gallwn 

atgyweirio ac uwchgylchu unwaith y bydd pethau’n torri, gan roi 

bywyd newydd iddynt, ac unwaith y bydd yr eitem y tu hwnt i’w 

hatgyweirio o’r diwedd, gallwn ei hailgylchu fel ei bod yn cael ei 

thorri’n ôl yn ddeunyddiau crai a’i hadeiladu eto fel eitem newydd.  

 

Os byddwn yn lleihau nifer y 

coed y mae'n rhaid eu torri i 

lawr neu'r mwyngloddiau sy'n 

cael eu hadeiladu ar gyfer 

mwynau a metelau 

gwerthfawr, yna gallwn roi 

mwy o'r tir hwn yn ôl i natur. 

Bydd natur wedyn yn helpu 

i’n hamddiffyn rhag newid 

hinsawdd a chynyddu nifer yr 

anifeiliaid gwyllt. 

 

deunydd crai cynhyrchu defnydd
gwastraff na 

ellir ei 
ailgylchu

deunydd crai 
 

ailgylchu 
cynhyrchu 

 

defnydd 
 



 

 

GWEITHGAREDD: 

1) Ar ôl cyrraedd pob gweithgaredd ar 

y draeth yn ystod y cwrs preswyl, 

cymerwch ddau funud i gasglu 

sbwriel. 

2) Rhowch y plant mewn pâr a 

chasglwch y sbwriel mewn bocsys 

neu hen fagiau, gan fod yn ofalus i 

beidio ag aflonyddu ar y bywyd 

gwyllt na phigo mewn unrhyw 

leoliadau anodd eu cyrraedd. 

Peidiwch â thaflu'r sbwriel i ffwrdd! 

3) Ar ddiwedd yr wythnos 

dadansoddi'r sbwriel a gasglwyd. 

Yn gyntaf, gwelwch faint mae'n ei 

bwyso a chyfrifwch sawl munud y 

cymerodd y dosbarth i'w gasglu. 

4) Trefnwch y sbwriel yn ôl y math o 

ffynhonnell (er enghraifft deunydd 

lapio bwyd, offer pysgota, bagiau 

plastig, masgiau wyneb a menig, 

poteli a chwpanau, bonion sigaréts, 

colur ac ati) a gwnewch gyfrif faint sydd ym mhob categori. 

5) Os gallwch, tynnwch luniau o'r casgliad cyfan a phob categori o sbwriel. 

6) Annog trafodaeth am ffynonellau llygredd - pa rai y gellid eu disodli gan 

ddeunydd nad yw'n llygru, neu roi'r gorau i'w ddefnyddio'n gyfan gwbl? 

Pa rai yw'r rhai mwyaf niweidiol i fywyd morol a pham? 

. Codwyr sbwriel 

(dewisol) 

. Cyfleuster golchi 

dwylo. 

. Camera 

(dewisol) 

IECHYD A DIOGELWCH: 
• Goruchwyliwch oedolyn os byddwch 

yn codi unrhyw eitemau miniog neu 
eitemau nad ydynt yn rhai 
glanweithiol. 

• Sicrhewch olchi dwylo'n drylwyr ar 
ôl cyffwrdd ag unrhyw beth. 

• Byddwch yn gwrtais ac ystyriwch 
ddefnyddwyr eraill y lan. 

• Peidiwch â chyffwrdd nac aflonyddu 
ar fywyd gwyllt. 

• Peidiwch â rhoi eich hun mewn 
perygl i gasglu sbwriel anodd ei 
gyrraedd. 

• Diffinio lleoliad clir i aros o fewn 
maes goruchwylio staff. 

ADNODDAU 



 

 

3x deunydd lapio        1x bag plastig     3x mwgwd gwyneb  

1x rhwyd bysgota   5x potel blastig    10x casgen sigarét 

 

 

 

 

 

 

7) Dilynwch hyn trwy annog y plant i weithredu. Neilltuo'r plant i gysylltu â'r 

llygrwyr mwyaf, e.e. poteli diodydd coca cola neu becynnau creision 

cerddwyr neu efallai fusnesau lleol sy'n cyfrannu at y sbwriel. Gellir 

gwneud hyn yn hawdd iawn drwy fynd i’r adran gyswllt ar wefan cwmni, 

gan egluro mai nhw oedd un o’r llygrwyr mwyaf ar y traeth a bod angen 

i’r cwmni newid er mwyn i ni gael dyfodol cynaliadwy. Os yn bosibl 

ychwanegwch lun o'u sbwriel. Defnyddiwch ac addaswch y templed yn y 

llyfr gwaith i blant. 

8) Os yn bosibl postiwch lun dosbarth 

o'ch glanhau traeth gan ddefnyddio'r 

#2MinuteBeachClean i gymryd rhan 

yn y symudiad. Tagiwch gwmnïau 

sy'n brif droseddwyr! 

9) Unwaith y byddwch wedi gorffen 

gwnewch yn siŵr eich bod yn 

ailgylchu cymaint â phosibl! 

10) Cwblhau gweithgareddau'r llyfr 

gwaith naill ai fel trafodaeth grŵp 

neu waith annibynnol. Mae cysylltiad 

cryf rhwng y rhain a'r 

gweithgareddau microblastigau. 



 

 

TAFLEN WAITH:  

1) Beth oedd cyfanswm pwysau (kg) y sbwriel a 

faint o funudau gymerodd hi i'ch dosbarth ei 

gasglu? Pe bai 15 o bobl yn casglu am 2 funud 

dros 3 diwrnod yna byddai cyfanswm yr amser 

yn hafal i 15 x 2 x 3 = 90 munud. 

 

 

2) Pa gategori oedd y ffynhonnell fwyaf o lygredd? 

 

 

3) Pa gategori oedd y mwyaf niweidiol? Ystyriwch gemegau a ryddhawyd, 

defnydd anifeiliaid (mae defnydd sgleiniog yn fwy tebygol o gael ei 

gamgymryd am bysgodyn), maglu, ymylon miniog. Efallai fod hwn yn 

gategorïau lluosog! 

 
  
  

 

4) Beth oedd yr eitem ryfeddaf a ddarganfuwyd ar y glanhau traethau? 

 

 

5) Beth oedd yr eitem fwyaf gwerthfawr? 

 

FFAITH 
HWYLIOG 

Mae plastig bellach 
wedi'i fewnosod yn 
ddwfn yn iâ'r Arctig 



 

 

 

6) Gweithredwch! Heriwch eich hun i gwblhau o leiaf un o'r camau 

gweithredu canlynol. Mae lle i chi ychwanegu eich syniadau eich hun ar 

frwydro yn erbyn llygredd plastig: 

a. Cysylltwch â chwmnïau sy'n 
cynhyrchu gwastraff diangen fel 
gormodedd o becynnau bwyd a 
gofynnwch iddynt gael gwared 
arno neu ddod o hyd i 
ddewisiadau eraill ecogyfeillgar. 
Po fwyaf y byddwn yn cymryd 
dwy funud i roi gwybod iddynt ei 
fod yn broblem, yna mwyaf 
tebygol yw hi o newid. 
Defnyddiwch ac addaswch y 
templed isod. 

b. Ysgrifennwch at eich AS yn gofyn 
iddynt roi pwysau ar y llywodraeth i weithredu deddfwriaeth sy'n 
gwahardd plastigion untro a gorfodi cwmnïau i ddefnyddio pecynnau 
o ffynonellau cynaliadwy. 

c. Byddwch yn actif ar gyfryngau cymdeithasol! Pan gânt eu defnyddio 
yn y ffordd gywir gall cyfryngau cymdeithasol fod yn arf pwerus i godi 
ymwybyddiaeth. Defnyddiwch yr hashnod #2MinuteBeachClean gyda 
llun o'r sbwriel rydych chi wedi'i gasglu a thagiwch gwmnïau a oedd 
yn droseddwyr mawr - gofynnwch iddyn nhw newid. 

d. Gwthiwch eich ysgol i fynd yn rhydd o blastig. Gall hyn ddechrau'n 
fach fel gwahardd poteli untro o fewn eich dosbarth. 

e. Darllenwch flog gydag awgrymiadau ar sut i fynd yn rhydd o blastig! 

Annwyl Coca cola, 

Mae fy nosbarth a minnau wedi 
bod yn casglu sbwriel ar draeth 
Porthdinllaen ac wedi fy siomi o 
weld nifer o’ch nwyddau’n cael eu 
taflu ar draws y traeth. Rwyf wedi 
atodi llun o'ch llygredd. Mae hyn 
yn niweidiol i natur a'n dyfodol. 
Cymerwch gamau i leihau eich ôl 
troed llygredd a newid eich 
cynhyrchion i fod yn gynaliadwy. 

Yr eiddoch yn gywir, 

Eich enw llawn. 

 



 

 

f. Edrychwch ar apiau ‘pre-loved’, byddwch chi'n arbed arian yn ogystal 
â'r blaned! Mae apiau fel Vinted a Depop yn wych ar gyfer dillad, a 
marchnad Facebook, Gumtree neu eBay ar gyfer popeth arall. 

7) Ysgrifennwch dri addewid personol i leihau eich defnydd o blastig o'ch 

dewis. Er enghraifft: 

a. Codi sbwriel am ddau funud unwaith yr wythnos 
(traeth, stryd, parc, afon - mae'r cyfan yn helpu!). 

b. I gyfnewid o boteli siampŵ i fariau di-wastraff. 

c. Ailddefnyddio'r eitemau sydd gennyf yn barod 
am gyhyd ag y bo modd.  

d. I ymgymryd â phrosiect uwchgylchu. 

e. Ceisio prynu'n ail law lle bynnag y bo modd.  

f. Ailgylchu'r holl sbwriel y gallaf. 

g. I osgoi prynu poteli plastig. 

h. I wneud brechdanau cartref ar gyfer cinio mewn bocs amldro. 

i. I gysylltu â chwmni pan fyddant yn cynhyrchu deunydd pacio diangen 
a gwastraffus 

8) Trafod a dewis adduned ddi-blastig dosbarth 

cyfan. 

a. Trefnwch fod mwy o finiau ailgylchu 
yn eich ysgol. 

b. Trefnwch fan casglu teracycle yn 
eich ysgol. 

c. Gwthiwch eich ysgol i gael arlwyo di-
blastig.  

d. Ni chaniateir unrhyw boteli plastig yn y dosbarth (oni bai eu bod yn 
cael eu hailddefnyddio!). 



 

 

 

9) llenwi'r bylchau: 

 
 

 
 

 

 

 

deunydd crai cynhyrchu defnydd
gwastraff na 

ellir ei 
ailgylchu
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2 

deunydd crai 
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defnydd 


