
Os byddwch yn cael eich hun mewn sefyllfa o argyfwng neu'n gweld rhywun arall mewn 

trafferth, dylech ffonio 999 neu 112 a gofyn am wylwyr y glannau. 

RHAGYMADRODD 

Mae byd y môr mor aml yn cael ei anwybyddu a'i weld fel rhywbeth 

miliwn o filltiroedd i ffwrdd. Mae Project Seagrass eisiau newid 

hyn a dod â’r cefnfor i’r ystafell ddosbarth, gan ysbrydoli 

cenhedlaeth newydd o bobl sy’n dwli ar y cefnfor sy’n 

ymwybodol o effeithiau eu gweithredoedd a sut i wneud 

dewisiadau cadarnhaol, cynaliadwy. 

Cynlluniwyd y gweithgareddau ar gyfer disgyblion CA3 rhwng 

11-13 oed. Mae'r gweithgareddau'n ategu gwahanol 

agweddau o gwricwlwm Cymru, Lloegr a'r Alban. 

Mae'r adnoddau wedi'u hysgrifennu fel rhan o gwrs preswyl 

pum niwrnod, ond maent yn hygyrch fel gweithgareddau unigol neu becynnau 

gweithgaredd thema i alluogi hygyrchedd ehangach. Y safle preswyl 

arfaethedig yw Porthdinllaen, Gogledd Cymru. Mae Porthdinllaen yn ardal 

gadwraeth arbennig sy’n adnabyddus am ei dolydd morwellt mawr, sy’n ei 

wneud yn lle delfrydol i amlygu rhyfeddodau’r ecosystem anadnabyddus hon. 

Fodd bynnag, gellir addasu pob gweithgaredd i safleoedd arfordirol eraill yn y 

DU a llawer i leoliadau nad ydynt yn rhai morol neu ystafelloedd dosbarth. 

Mae angen offer arbenigol ar gyfer rhai gweithgareddau, ond lle bynnag y bo'n 

bosibl, mae eitemau hawdd eu cyrraedd wedi'u hawgrymu a chadwyd cyn lleied 

o adnoddau â phosibl. 

Nid yw Project Seagrass yn gyfrifol am liniaru risg nac am anafiadau i 

gyfranogwyr neu arweinwyr tra'n ymgymryd â gweithgaredd. Eich cyfrifoldeb chi 

yw asesiadau risg a rhagofalon. Gweler ein cynghorion arfordirol am gyngor 

sylfaenol ar gyfer gweithio ar y traeth ac yn y bas. 

 



Gobeithiwn y bydd y gweithgareddau hyn yn ysgogi 

chwilfrydedd a gofal am fyd natur. Cysylltwch â 

Project Seagrass trwy gyfryngau cymdeithasol - 

byddem wrth ein bodd yn clywed eich straeon 

a'ch cwestiynau, a gweld lluniau o'ch 

anturiaethau morwellt!!  

Gweithgareddau: 

Y cynllun gwreiddiol oedd i’r gweithgareddau cymharu safle 

ddigwydd dros y ddau ddiwrnod cyntaf, gan roi gwybodaeth 

sylfaenol i’r cyfranogwyr adeiladu arni ar gyfer gweithgareddau’r dyfodol 

gwyrdd dros yr ail ddau ddiwrnod. 

• Cynlluniwyd gweithgareddau cymharu safleoedd i amlygu'r gwahaniaethau mewn 

morlun tywodlyd noeth o'i gymharu ag amgylchedd morwellt cymhleth. Fe'ch 

cynghorir i dreulio diwrnod yn cynnal gweithgareddau mewn un cynefin a'r ail 

ddiwrnod yn y llall. Os yn dilyn y gosodiad hwn, y bwriad oedd casglu'r helfa 

rywogaethau a samplau ar gyfer hidlo dŵr a gweithgaredd microplastig ar gyfer 

safle ar yr un pryd ac yna eu hailadrodd yn yr ail safle y diwrnod canlynol. 

• Mae'r gweithgaredd sbwriel yn cynnwys glanhau traeth bach bob dydd trwy'r cwrs 

preswyl ond gellir ei wneud hefyd fel un sesiwn fawr. 

• Argymhellir bod y rhan fwyaf o'r gweithgareddau traeth yn cael eu gwneud ar drai, 

a all olygu bod angen ymagwedd oriau hyblyg tuag at amserlennu (dechrau'n 

gynnar a gorffen yn hwyr!). 

Gweithgareddau cymhariaeth safle Gweithgareddau dyfodol gwyrdd 

• Helfa rywogaethau (o leiaf 30 
munud) 

• Hidlo dŵr (2-3 awr) 

• Microblastigau (3-4 awr) 

• Amddiffyn yr arfordir (20 munud) 

• Cuddio a Cheisio (10 munud) 

• Cyflwyniad daeareg (2 awr) 

• Torri arferion (5 munud) 

• Cyflwyniad newid hinsawdd (5 
munud) 

• Garddwr tanddwr (2 lawer o sesiynau 
3 awr) 

• Cyfarfod rhanddeiliaid (1.5 awr) 

• Sbwriel a'r amgylchedd (1-2 awr) 

• Rampage adnoddau (30 munud) 

• Archwiliad cartref (20 munud) 

• Gwneud newidiadau (1-2 awr) 

 

 

Cynnwys: 

• Cyflwyniad 

• Tomenni 
arfordirol 

• Canllawiau 
gweithgaredd 

• Adnoddau 
ychwanegol 

• Geirfa 



Cyfuniadau amserlen/gweithgaredd a awgrymir, gyda diwrnod ar gyfer teithio. 

Mae gweithgareddau glas ar y traeth, gall gweithgareddau coch fod yn y 

dosbarth neu yn yr awyr agored yn dibynnu ar y tywydd. 

 Dydd 1 Dydd 2 Dydd 3 Dydd 4 

Bore 

Helfa 
rywogaethau, 
hidlo dŵr, a 
chasglu samplau 
microplastig o 
safle 1 

Helfa 
rywogaethau, 
hidlo dŵr, a 
chasglu samplau 
microplastig o 
safle 2 

Casgliad hadau 
Dadansoddiad o 
blannu a chasglu 
sbwriel 

Prynhawn 

Cuddio a cheisio, 
amddiffyn yr 
arfordir, a 
chyflwyniad i 
ddaeareg 

Gweithgareddau 
dilynol dan do ar 
gyfer hela 
rhywogaethau, 
hidlo dŵr a 
microblastigau 

Newid 
hinsawdd, reiat 
adnoddau, a 
chyfarfod 
rhanddeiliaid 

Torri arferion, 
archwilio cartref, 
a gwneud 
newidiadau 

 

Adnoddau ychwanegol: 

• Canllaw ffotograffiaeth natur 

• Canllaw ysgrifennu perswadiol 
 

Strwythur gweithgaredd: 

Ar gyfer pob gweithgaredd fe welwch ganllaw athro a llyfr gwaith cyfatebol. 

Mae’r canllaw i athrawon yn rhoi awgrymiadau ychwanegol ar sut i arwain y 

gweithgareddau yn ogystal ag atebion i’r llyfr gwaith. 

Mae canllawiau athrawon yn dechrau gyda’r amcan dysgu a chysylltiadau â’r 

cwricwlwm, ac yna 4 pwynt bwled gwybodaeth allweddol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth allweddol 

• Lleoliad y gweithgaredd – dan do, yn yr 

awyr agored neu'r ddau. 

• Gweithgaredd unigol, partner neu grŵp. 

• Hyd y gweithgaredd. 

• Math o weithgaredd (cyflwyniad 

athro/ymarferol/llyfr gwaith). 



Mae gan bob canllaw gweithgaredd y strwythur canlynol: 
 

• Tips dysgu. Mae rhai gweithgareddau yn ategu ei gilydd, mae'r rhain wedi'u 

hamlygu yma! Efallai y bydd ffyrdd eraill hefyd o redeg y gweithgaredd. Darperir 

dolenni i weithgareddau ac adnoddau allanol a argymhellir hefyd, ond nid yw 

Project Seagrass yn cymryd cyfrifoldeb am y cynnwys a ddarperir a gall ond 

argymell y cynnwys sydd ar gael ar adeg ei greu.  

• Geiriau allweddol. Gwiriwch yr eirfa am bethau ychwanegol!  

• Beth yw’r dopic? Esboniad eang ar y pwnc rhagarweiniol.  

• Beth i’w wneud. Wedi’i ddilyn gan restr o adnoddau angenrheidiol a dewisol i 

gwblhau’r dasg a phwyntiau iechyd a diogelwch – unrhyw beryglon mawr sy’n 

gysylltiedig â’r gweithgaredd. Gwenewch asesiad risg trylwyr bob amser ar gyfer 

eich amgylchiadau unigol cyn gweithgaredd.   

• Atebion llyfr gwaith. Mae gan rai gweithgareddau gwestiynau a gweithgareddau 

dilynol yn llyfr gwaith y myfyrwyr. Pan fo’n briodol, mae atebion ar gyfer y rhain 

wedi’u hychwanegu yma.   

• Ffaith hwyliog! 

Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch ysbrydoli, yna edrychwch a chymerwch ran yn y 

prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion hyn! 

• Seagrass spotter! https://seagrasspotter.org/ 

• Helfa casys wyau gwych - adnoddau gan y Shark Trust- 

https://www.sharktrust.org/great-eggcase-hunt 

• Mae gan Suffers against swewage fentrau fel ysgolion di-blastig ac ysgol y môr, yn 

trefnu dadlapio torfol a glanhau traethau https://www.sas.org.uk/our-work/education/ 

• Mae gan yr ymddiriedolaeth bywyd gwyllt lawer o brosiectau gwyddoniaeth 

dinasyddion i gymryd rhan ynddynt o chwilio'r lan, hela draenogod i chwilio afonydd. 

https://www.wildlifetrusts.org/citizen-science 

• Mae gan gymdeithas cadwraeth forol lawer o fentrau gan gynnwys glanhau traethau a 

hela gwymon. https://www.mcsuk.org/get-active/ 

• Mae cipio ein harfordir yn cofnodi popeth ar ein traethau ac yn darparu llawer o offer i 

hyfforddi eich sgiliau adnabod https://www.capturingourcoast.co.uk/Specific-

investigations 

• Garden BirdWatch https://www.bto.org/our-science/projects/gbw 

• Mae gan amgueddfa hanes natur restr o lawer o wahanol brosiectau gwyddoniaeth 

dinasyddion sy'n seiliedig ar natur https://www.nhm.ac.uk/take-part/citizen-

science.html 

• Mae gan CJS gasgliad cyfan o wahanol brosiectau mewn gwahanol feysydd 

https://www.countryside-jobs.com/volunteers/citizen-science 


