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TROSOLWG 

Mae'r canllaw gweithgaredd hwn 
yn cyflwyno’r pwnc ffotosynthesis. 
Yn y canllaw hwn mae pedwar 
gweithgaredd a fydd yn helpu eich 
myfyrwyr i ddeall sut mae planhigion 
yn creu bwyd eu hun! 

• Nod y wers: Ffurfiant planhigion 
a sut maen nhw'n cael eu hegni 

• Cysylltiadau cwricwlwm: 
Gwyddoniaeth 

TIPS I DDYSGU  

Mae'n hawdd addasu llawer o'r 
gweithgareddau hyn ar gyfer yr awyr 
agored, yn enwedig ar y traeth. Er 
enghraifft, gall y myfyriwr dynnu llun o 
adeileddau planhigion neu strwythurau 
cell planhigion yn y tywod, a 
defnyddio cerrig mân o wahanol faint 
neu falurion naturiol eraill ar gyfer 
cydrannau'r gell. 

RHAGYMADRODD 

Ffotosynthesis yw pan fydd planhigion 
yn amsugno golau'r haul i wneud 
maetholion o garbon deuocsid a dŵr. 
Mae hyn yn caniatáu i'r planhigion 
dyfu'n fawr ac yn gryf, er nad oes 
ganddyn nhw geg i fwyta gyda! 

Ond … sut mae ffotosynthesis yn 
gweithio? Mae'n digwydd trwy gyfres 

Geiriau allweddol 
Ffotosynthesis – y broses lle mae 
planhigion yn defnyddio golau'r haul i 
greu bwyd (maetholion) o garbon 
deuocsid a dŵr ac yn creu ocsigen fel 
sgil-gynnyrch! 

Maetholion – sylwedd sy'n hanfodol i 
helpu planhigion i dyfu'n fawr ac yn gryf 

CO2 – Carbon deuocsid, math o nwy 
yn yr aer, y nwy rydyn ni'n ei anadlu 
allan! 

O2 – Ocsigen, math o nwy yn yr aer, y 
nwy rydyn ni'n ei anadlu i mewn! 

Cloroplast – mae'r rhain yn cynnwys 
cloroffyl a dyma safle ffotosynthesis 

Gwactod – gwagle yw hwn o fewn 
cytoplasm celloedd planhigion sy'n 
cynnwys sudd/hylifau a maetholion 

Sytoplasm – mae hwn yn sylwedd 
tebyg i jeli mewn cell planhigyn lle mae 
adweithiau cemegol yn digwydd 
Cloroffyl – mae hyn yn amsugno'r 
egni golau sydd ei angen i wneud i 
ffotosynthesis ddigwydd 
Cellfur – mae hwn yn amgylchynu'r 
gell ac yn caniatáu i faetholion fynd i 
mewn a’i gwastraff i gadael 
 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu mewn a thu allan 

• Gwaith grŵp neu gwaith unigol 

• 5 is-weithgaredd (2 awr) 
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hir o adweithiau cemegol. Mae carbon deuocsid, dŵr a golau yn mynd i  

mewn ac mae glwcos, dŵr ac ocsigen 
yn dod allan. Y celloedd sy'n gyfrifol 
am drosi egni golau yn egni cemegol 
yw cloroplastau. 

Mae ein dyled (anadlu a bwyta!) yn 
fawr i blanhigion yn gallu troi golau'r 
haul yn fwyd. Mae anifeiliaid (gan 
gynnwys bodau dynol) yn bwyta 
planhigion i ennill eu hegni i dyfu a 
symud, ac mae angen yr ocsigen a 
ryddheir gan blanhigion yn ystod 
ffotosynthesis i anadlu. Mae'n broses 
mor bwysig! Nid y planhigion tir yn 
unig sy’n gallu ffotosyntheseiddio, ond 

Cellbilen – mae hyn yn gwahanu tu 
mewn pob cell oddi wrth yr amgylchedd 
allanol. Mae cellbilenni yn lled-
athraidd, sy'n golygu eu bod yn 
caniatáu dim ond rhai sylweddau 
penodol i mewn ac allan o'r gell 
Niwclews – mae hwn fel ymennydd y 
celloedd, yn rheoli'r hyn sy'n digwydd 
yn y gell, yn ogystal â chynnwys DNA 
DNA - y wybodaeth enetig sydd ei 
hangen ar gelloedd i dyfu ac 
atgenhedlu 
Amsugno – Cymryd i mewn neu 
sugno i fyny fel sbwng 
Gwreiddyn – y rhan o blanhigyn sy'n 
claddu dan ddaear, yn dal y planhigyn 
i lawr ac yn cymryd dŵr a maetholion i 
weddill y planhigyn 

CARBON 
DEUOCSID 
yn mynd i mewn 
trwy stomata y 
dail 

GOLAU 

DŴR 

cael ei 
amsugno o'r 
gwreiddiau 

CLOROFFYL 
yn dal egni golau i 
droi’n bwyd 

OCSIGEN 
gael ei 
rhyddau i’r 
awyr 

SIWGAR 
startsh wedi'i storio mewn 
rhannau eraill o'r 
planhigyn. Yn troi ïodin yn 
las tywyll 
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gall planhigion dyfrol fel morwellt hefyd ddefnyddio golau’r haul i wneud eu 
bwyd eu hunain! 

GWEITHGAREDD 1: 

Eglurwch sut mae anifeiliaid yn cael eu hegni (o fwyd trwy fetaboledd, gall 
hyn fod yn esboniad syml fel – pan rydyn ni'n bwyta afal, rydyn ni'n cael 
egni!) a sut mae hynny'n wahanol i sut mae planhigion yn cael eu hegni (nid 
oes gan blanhigion gegau i'w bwyta , felly yn lle hynny mae nhw’n 
defnyddio y golau o'r haul i wneud eu 
bwyd eu hunain!) 

Defnyddiwch y dull hwn i ddysgu 
agweddau allweddol ffotosynthesis i 
fyfyrwyr – sut mae golau, CO2 a dŵr 
yn cael eu cyfuno i gynhyrchu 
maetholion (carbohydradau fel 
glwcos, yr un carbohydradau a gawn ni fel bodau dynol o’n bwyd!) ac 
ocsigen. 

Esboniwch sut mae planhigion wedi esblygu i allu amsugno y mwyaf o CO2 
sy’n posib trwy addasiadau amrywiol megis trwy eu dail (h.y. llawer o ddail 
yn ymestyn ar ganghennau gydag arwynebedd arwyneb mawr sy'n 
caniatáu'r ffotosynthesis mwyaf effeithlon posibl), a'r amsugnad dŵr mwyaf 
posibl trwy wreiddiau a gwythiennau. Eglurwch sut mae gan blanhigion 
gloroffyl yn eu dail sef safle ffotosynthesis! 

1) Dechreuwch drwy gael y myfyrwyr i dynnu llun blodyn ar ddarn o bapur. 
Gofynnwch iddyn nhw ychwanegu at y llun trwy ychwanegu’r haul, dŵr, 
pridd a glaw. 

2) Nesaf, gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu carbon deuocsid a thynnu saeth 
tuag at y blodyn. 

3) Ar yr ochr arall, ysgrifennwch y gair ocsigen a thynnwch saeth arall, ond i 
ffwrdd o'r blodyn y tro hwn. 

4) Ar waelod y planhigyn, tynnwch llun o giwb siwgr (y glwcos). Gwnewch 
yn siŵr eich bod yn esbonio'r broses ffotosynthesis wrth iddynt dynnu llun 
wrth fynd ymlaen. 

VS 
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5) Ychwanegu gwreiddiau a dail a labelu'r addasiadau sydd gan blanhigion 
i wneud y mwyaf o'u heffeithlonrwydd ffotosynthesis! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae planhigion yn 
cael dŵr trwy law, 
sy'n cael ei amsugno 
gan wreiddiau 

Mae planhigion yn 
defnyddio'r haul i wneud eu 
bwyd eu hunain 

Mae gwreiddiau'n ymestyn o dan 
y ddaear i amsugno cymaint o 
ddŵr a maetholion â phosibl 

Dail mawr ar gyfer 
ffotosynthesis mwy 
effeithlon 
(arwynebedd 
arwyneb mawr) 

CO2 i mewn O2 allan 
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GWEITHGAREDDAU LLYFR GWAITH  
Nawr bod yn deall syniadau allweddol ffotosynthesis, cwblhewch rai o’r 
gweithgareddau canlynol: 

1) Cwblhewch yr hafaliad geiriau ar gyfer ffotosynthesis: 
 
 

 

2) Cwblhewch y bylchau: 

 

 

 

 
 

 

 

3) Tynnwch linellau i gysylltu dechreuadau'r frawddeg â'u terfyniadau cywir: 

 

Mae planhigion angen dŵr o’r pridd i…  … mae’n gwywo 

Mae gwreiddiau planhigion wedi’i 
lledaenu i… 

 … amsugno llawer o olau 

Mae dail yn gael arwynebedd arwyneb 
mawr i…  … ffotosynthesis 

Os dydy planhigyn ddim yn gael digon 
o ddŵr…  … trwy stomata 

Mae ffotosynthesis yn ddigwydd yn…  … organau planhigion 

Mae carbon deuocsid yn mynd mewn i 
ddail…  … cloroplastau 

Mae gwreiddiau, coesynnau a dail i gyd 
yn…  … amsugno llawer o ddŵr 

… o’r haul 

… o’r awyr 

… o’r pridd 

… rhyddau i’r awyr 

… bwyd i’r blanhigion 
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ESTYNIAD: 
 

1) Cwblhewch y bylchau: 
 
y deunyddiau crai ar gyfer ffotosynthesis yw ………………………… ac 

…………………. Mae siwgr wedi’i greu gan ffotosynthesis yn ………………. 

ac mae nwy …………………. yn cael ei gynhyrchu hefyd. Er mwyn i 

ffotosynthesis gweithio, mae angen egni ……………….  

 

2) Gwir neu gau? 

1. Mae planhigion yn cael bwyd o'r pridd. ____________ 

2. Mae planhigion yn gwneud bwyd yn eu dail gwyrdd. ____________ 

3. Mae dŵr yn rhoi'r bwyd sydd ei angen ar y planhigyn. _____________ 

4. Y cemegyn gwyrdd mewn dail sy'n helpu i wneud y bwyd. _________ 

5. Mae angen ocsigen ar blanhigyn i wneud bwyd. _____________ 

6. Mae cloroffyl yn wyrdd. _______________ 

7. Mae ffotosynthesis yn gwneud cloroffyl. _____________ 

8. Ffotosynthesis yw pan fydd planhigion yn gwneud bwyd yn ei ddail. __ 

9. Mae angen dŵr ar blanhigyn i wneud bwyd. ______________ 

10. Mae'r planhigyn yn cael bwyd o'r haul. _______________ 

11. Mae angen golau'r haul ar gyfer ffotosynthesis. ______________ 

12. Mae buanedd ffotosynthesis bob amser yr un fath mewn deilen. _____ 

13. Mae cyflymder ffotosynthesis yn dibynnu ar y tymheredd. _________ 

14. Mae angen iddo fod yn gynnes er mwyn i ffotosynthesis ddigwydd yn 

gyflym.  _________
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ATEBION: 
 

1)  Carbon deuocsid + dwr + golau               siwgar + oxigen 
 

2) golau o'r haul, carbon deuocsid yn mynd i mewn trwy stomata y dail, dwr 

cael ei amsugno o'r gwreiddiau, oxigen gael ei rhyddau i’r awyr, siwgar 

Wedi'i troi'n startsh wedi'i storio mewn rhannau eraill o'r planhigyn. Yn 

troi ïodin yn las tywyll. 

 
3)  

1. Mae planhigion angen dŵr o'r pridd ar gyfer …….… ffotosynthesis. 
2. Mae gwreiddiau planhigyn yn cael eu lledaenu i ……... amsugno llawer 

o ddŵr. 
3. Mae gan ddail arwynebedd arwyneb mawr i ….… amsugno llawer o 

olau. 
4. Os nad yw planhigyn yn cael digon o ddŵr .....… bydd yn gwywo. 
5. Mae ffotosynthesis yn digwydd yn ……. cloroplastau. 
6. Mae carbon deuocsid yn mynd i mewn i ddail …….. trwy stomata. 
7. Mae gwreiddiau, coesynnau a dail i gyd yn ………. organau 

planhigion. 
 

Atebion estyn 

1) Y deunyddiau crai ar gyfer ffotosynthesis yw carbon deuocsid a dŵr. Y 

siwgr a wneir gan ffotosynthesis yw glwcos. Cynhyrchir nwy ocsigen 

hefyd. Mae angen egni golau ar ffotosynthesis i wneud iddo ddigwydd. 

 

2) (1) Gau (2) Gwir (3) Gau (4) Gwir (5) Gau (6) Gwir (7) Gau (8) Gwir  

(9) Gwir (10) Gau (11) Gwir (12) Gau (13) Gwir (14) Gwir 
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GWEITHGAREDD 2: 

1) Mae’r gweithgaredd hwn yn rhoi’r 

cyfle i fyfyrwyr deall pwysigrwydd 

golau’r haul i blanhigion! 

2) Rhowch ddau gwpan papur i bob 

myfyriwr gyda phlanhigyn sy'n tyfu'n 

gyflym mewn potiau y tu mewn. 

3) Gofynnwch iddynt osod un cwpan 

mewn ystafell dywyll a'r llall yng 

ngolau'r haul ar silff ffenestr. 

4) Mae angen i bob plentyn ddyfrio'r 

ddau flodyn trwy gydol yr wythnos. 

5) Ar ôl i wythnos fynd heibio, gofynnwch i'r plant ddod â'u dau blanhigyn 

drosodd a gofynnwch iddyn nhw werthuso'r ddau. 

6) Eglurwch fod gan y planhigyn ddiffyg golau haul tra yn yr ystafell dywyll 

felly nid oedd ffotosynthesis yn bosibl ac o ganlyniad mae'r planhigyn yn 

edrych yn llipa ac yn marw. Cymharwch â'r planhigyn oedd ar y silff 

ffenestr - edrychwch pa mor iach y mae'r planhigyn hwn yn edrych. 

7) Yn yr un modd, Gofynnwch i'r myfyrwyr osod planhigyn deiliog iach sy'n 

tyfu wrth ymyl y ffenestr am sawl diwrnod. 

8) Gofynnwch i'r myfyrwyr gymryd papur adeiladu a'i dapio dros rai o'r 

dail. 

9) Yna ar ôl sawl diwrnod, gofynnwch 

i'r myfyrwyr dynnu'r tâp. 

10) Bydd y dail sydd wedi'u 

gorchuddio â thâp yn dywyllach. 

Cloroffyl yw'r hyn sy'n rhoi lliw i 

ddail a heb olau'r haul, bydd y dail 

yn colli'r lliw hwnnw 

IECHYD A DIOGELWCH 
Risg o lithro! 

. Planhigion 
daearol neu 
ddyfrol go iawn, 
rydym yn argymell 
berwr (gan ei fod 
yn tyfu'n gyflym) 

. Dau gwpan papur 

. Dŵr 

ADNODDAU 
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GWEITHGAREDD 3a: 

Mae'r gweithgaredd hwn yn edrych ar 
adeiledd cell planhigyn. Mae pob peth byw yn 
cynnwys celloedd, anifeiliaid A phlanhigion. 
Mae'r rhan fwyaf o gelloedd mor fach fel mai 
dim ond gyda microsgop y gallwch chi eu 
gweld. Mae gan gelloedd eu swyddi arbennig 
eu hunain. Y celloedd y byddwn yn dysgu 
amdanynt yn y gweithgaredd hwn yw'r rhai a 
geir mewn dail planhigion. 

1) Tynnwch lun o gell planhigyn 
ar siart troi. 

2) Ewch trwy bob cydran cell 
planhigyn gan labelu'r rhain 
a'u disgrifio. 

3) Er mwyn profi gwybodaeth 
myfyrwyr, gofynnwch i bob 
myfyriwr dynnu llun ei gell 
planhigyn ei hun a'i labelu (ar 
bapur, bwrdd gwyn, mewn 
grwpiau...) cyn disgrifio 
swyddogaeth pob rhan.  

4) Gofynnwch i'r myfyrwyr 
ddefnyddio lliwiau gwahanol 
(priodol) i wahaniaethu rhwng 
pob cydran, e.e. gwyrdd ar 
gyfer cloroplastau, brown ar 
gyfer cnewyllyn. 

5) Unwaith y bydd y myfyrwyr 
wedi rhoi cynnig ar hyn, 
mae’n bryd adeiladu cell 
planhigyn enghreifftiol – os 
oes digon o adnoddau 
(Gweithgaredd 3b). 

Geiriau allweddol 
Cloroplast – mae'r rhain yn cynnwys 
cloroffyl a dyma safle ffotosynthesis 
Gwactod – gwagle yw hwn o fewn 
cytoplasm celloedd planhigion sy'n cynnwys 
sudd/hylifau a maetholion 
Sytoplasm – mae hwn yn sylwedd tebyg i 
jeli mewn cell planhigyn lle mae adweithiau 
cemegol yn digwydd 
Cloroffyl – mae hyn yn amsugno'r egni 
golau sydd ei angen i wneud i ffotosynthesis 
ddigwydd 
Cellfur – mae hwn yn amgylchynu'r gell ac 
yn caniatáu i faetholion fynd i mewn a 
gwastraffu i'w gadael 
Cellbilen – mae hyn yn gwahanu tu mewn 
pob cell oddi wrth yr amgylchedd allanol. 
Mae cellbilenni yn lled-athraidd, sy'n golygu 
eu bod yn caniatáu dim ond rhai sylweddau 
penodol i mewn ac allan o'r gell 
Niwclews – mae hwn fel ymennydd y 
celloedd, yn rheoli'r hyn sy'n digwydd yn y 
gell, yn ogystal â chynnwys DNA 

DNA - y wybodaeth enetig sydd ei hangen ar 
gelloedd i dyfu ac atgenhedlu 

Amsugno – Cymryd i mewn neu sugno i fyny 
fel sbwng 

Papur 

Pensiliau 

A clipfyrddau ar 

gyfer lluniadu 

ADNODDAU 
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Cydrannau a'u strwythurau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellfur 

Cellbilen 
Sytoplasm 

Gwactod 
Cloroplast 

Mitocondria 

Niwclews 
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GWEITHGAREDD 3b: 

Gofynnwch i'r myfyrwyr weithio'n unigol 
neu mewn grwpiau! Fel arall, gellid 
gwneud hyn ar y traeth, gan ddefnyddio 
carregs, cregyn, chwyn y môr, dŵr môr! 
Beth bynnag y gallwch chi ddod o hyd 
iddo.  

1) Cymerwch gynhwysydd Tupperware 
plastig a'i leinio â haenen o clingfilm. 

2) Mae'r llestri tupper yn gweithredu fel y 
cellfur a'r clingfilm fel y gellbilen. 

3) Llenwch fag plastig clo sip bach gyda 
dŵr a'i roi y tu mewn i'r Llestri Tupper - 
mae hwn yn gweithredu fel y gwactod. 

4) Llenwch weddill y Tupperware â dŵr – 
dyma’r cytoplasm. 

5) Ychwanegwch ddigonedd o bys bach 
gwyrdd, dyma'r cloroplastau. 

6) Yn olaf, ychwanegwch rawnwin coch ar gyfer y cnewyllyn. 
7) Ar ôl i'r myfyrwyr wneud y gweithgaredd hwn, gofynnwch iddynt edrych 

arno ac yna ailadrodd yr ymarfer taflen waith o Weithgaredd 3 (tynnu 
llun, labelu a disgrifio swyddogaeth pob cydran mewn cell planhigyn). 

8) Gellid gwneud y gweithgaredd hwn 
yn fwy o hwyl trwy greu cell 
planhigyn sy'n fwytadwy! 

9) Yn lle defnyddio dŵr ar gyfer y 
cytoplasm a’r gwagole, gallech chi 
ddefnyddio jeli clir. 

10) Gellid defnyddio melysion gwyrdd 
ar gyfer y cloroplastau, a grawnwin 
eto ar gyfer y cnewyllyn. Yna gallai 
myfyrwyr fwyta eu celloedd 
planhigion! 

 

IECHYD A DIOGELWCH 
Gwnewch yn siŵr bod pob 

anoddefiad bwyd ac alergeddau 
wedi'u gwirio cyn gwneud hyn! 

Tupperware 

Cling film 

Bagiau ziplock 

Pys 

Grawnwin 

Dŵr 

ADNODDAU 
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GWEITHGAREDD 4:  

Gellir ymchwilio i effaith arddwysedd golau 
ar ffotosynthesis mewn planhigion dŵr. 
Defnyddiwch Cabomba neu Elodea, sy'n 
cael eu gwerthu mewn siopau acwariwm. 
Bydd y planhigion yn rhyddhau swigod o 
ocsigen - cynnyrch ffotosynthesis - y gellir ei 
gyfri. Cyn dechrau ar yr arbrawf hwn, 
gofynnwch i’r myfyrwyr lunio tabl a nodi’r 
gyfradd swigen ar bob pellter. 

Gosodwch lamp gyda bwlb LED ar 
bellteroedd gwahanol o'r planhigyn mewn 
bicer o ddŵr. Bwlb LED sydd orau gan na 
fydd hyn yn codi tymheredd y dŵr. Mae 
hydrogencarbonad sodiwm - fformiwla 
NaHCO3 - yn cael ei ychwanegu at y dŵr i gyflenwi carbon deuocsid - 
adweithydd mewn ffotosynthesis - i'r planhigyn. Mae dwyster y golau yn 
gysylltiedig â phellter - bydd yn lleihau wrth i'r pellter i ffwrdd o'r bwlb 
gynyddu - felly gellir amrywio dwyster golau ar gyfer yr ymchwiliad trwy 
newid y pellter o'r lamp i'r planhigyn. Mae'r swigod a gynhyrchir dros 
gyfnodau o funud yn cael eu cofnodi. 

1 2 3
 

4
 

Dyfrllys (Cabomba/ 

Elodea yn cael ei 

ffafrio)  

Lamp gyda bwlb LED 

Bicer o ddŵr 

IECHYD A DIOGELWCH 
Rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio 
dŵr ger offer trydanol. Sicrhewch fod 

eich dwylo'n sych wrth drin y lamp 

ADNODDAU 
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1) Gosodwch diwb berwi sy'n cynnwys 45 cm³ o hydoddiant sodiwm 

hydrogen carbonad (1%). Gadewch i'r tiwb sefyll am ychydig funudau a'i 

ysgwyd i wasgaru unrhyw swigod aer a allai ffurfio. 

2) Torrwch ddarn o'r dyfrllys. Dylai'r dyfrllys fod yn 8 cm o hyd. 

3) Defnyddiwch gefeiliau i osod y dyfrllys yn y tiwb berwi yn ofalus. Dylid 

torri'r dyfrllys yn ei ben uchaf. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn difrodi'r 

dyfrllys, nac yn achosi i'r hylif orlifo. 

4) Gosodwch y tiwb berwi fel bod y dyfrllys 10 cm i ffwrdd o'r ffynhonnell 

golau. 

5) Gadewch i'r tiwb berwi sefyll am bum munud. 

6) Cyfrwch nifer y swigod sy'n dod allan o ben torri'r 

coesynnau mewn un munud. 

7) Ailadroddwch y cyfrif bum gwaith a chofnodwch eich 

canlyniadau. 

8) Cyfrifwch nifer cyfartalog y swigod sy'n cael eu 

cynhyrchu bob munud. Ailadroddwch yr 

arbrawf ar bellteroedd gwahanol i ffwrdd o'r 

ffynhonnell golau. 

 

FFAITH HWYL! 
Gall un hectar o forwellt 

gynhyrchu hyd at 
100,000L o ocsigen y 

dydd ac amsugno 35x yn 
fwy o CO2 na’r un maint 
o arwynebedd coedwig 

law drofannol 


