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TROSOLWG 

 

Mae'r canllaw gweithgaredd hwn yn 
cyflwyno'r pwnc o wneud newidiadau. 
Mae'r gweithgareddau'n caniatáu i chi 
archwilio pwysigrwydd ‘Gweithredu'n 
Lleol, Meddwl yn Fyd-eang’ gyda’ch 
myfyrwyr. O fewn y canllaw hwn, mae 
gweithgaredd sydd yn dangos sut i fod yn fwy cynaliadwyedd. 

• Nod y wers: i bwysleisio sut mae ein gweithredoedd o ddydd i ddydd 

yn effeithio ar yr amgylchedd, a sut gallwn ni wneud yn fwy 

cynaliadwy. 

• Cysylltiadau cwricwlwm: Daearyddiaeth/ Gwyddoniaeth/Llenyddiaeth 

TIPS I DDYSGU  
Awgrymiadau gweithgareddau a 
gweithgareddau perthnasol eraill. Gosodwch 
ddyddiadau i weld sut mae'ch dosbarth yn 
llwyddo i roi eu newidiadau ar waith yn eu 
bywydau o ddydd i ddydd. Anogwch nhw i 
ddilyn eu cynllun hyrwyddo! Mae ‘torri arferion’ 
yn weithgaredd cychwynnol gwych ar gyfer y 
dasg hon. Mae hefyd yn ategu gweithgareddau 
rampio adnoddau, cyflwyniad i newid hinsawdd 
a gweithgareddau microblastigau a sbwriel. 

 

 

 

 

 

 

Geiriau allweddol 
Cynaliadwyedd - diwallu 

ein hanghenion presennol 

heb effeithio'n negyddol ar 

genedlaethau'r dyfodol 

Archwilio – edrych ar ba 

mor dda y mae sefydliad yn 

gwneud 

Newid yn yr hinsawdd - 
Newid yn yr amodau 

tywydd ar gyfartaledd, 

megis tymheredd a glawiad, 

dros amser hir 

Uwchgylchu - i wneud 

rhywbeth newydd allan o 

rywbeth hen 

FFAITH HWYL 
Byddai arbed dim ond 
un hectar o forwellt yn 
helpu i gynnal 80,000 

o bysgod a 100 
miliwn o infertebratau! 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu mewn. 

• Gweithgaredd grŵp. 

• 2-3 awr. 

• Trafodaeth/ llyfr gwaith. 

•  
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RHAGYMADRODD 

‘Gweithredu’n lleol, meddwl yn fyd-eang’ 

Syniad syml ond pwerus pan ddaw i newid y byd. Pe bai 

pawb yn gwneud newid bach i'w bywydau o ddydd i 

ddydd, yna mae'n cael effaith enfawr yn gyflym. Os 

bydd mil, miliwn neu hyd yn oed biliwn o bobl hefyd yn 

gwneud y newid bach hwnnw - os yw'r holl bobl hynny'n 

dweud na wrth un botel blastig, yna mae'n cael effaith llawer mwy. Nid dim 

ond un botel blastig a arbedwyd, mae'n biliwn. 

Ble bynnag rydyn ni'n byw a beth bynnag rydyn ni'n ei wneud, rydyn ni'n 

cael effaith ar natur. Mae ein gweithredoedd yn newid y tir a'r môr sy'n ein 

maethu. Gyda hyn mewn golwg, mae'n bryd gwneud rhai newidiadau 

cadarnhaol. O'r dyfeisiadau mwyaf erchyll i'r newidiadau lleiaf mewn ffordd 

o fyw, gadewch i ni effeithio ar ein daear mewn ffordd dda. Amser i wneud 

rhai tonnau yn eich cymuned leol! 
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GWEITHGAREDD: 
1) Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau 

bach (tua 4-6). 

2) Caniatáu i'r myfyrwyr nodi maes y 

mae eu grŵp am ei wneud yn fwy 

cynaliadwy. Er enghraifft, eu bywyd 

cartref, eu hysgol, ardal yn eu 

cymuned leol fel parc lleol, canol tref 

neu brofiad siopa lleol. 

3) Unwaith y bydd yr ardal wedi'i nodi, 

yna gweithiwch drwy'r archwiliad 

cynaliadwyedd i nodi meysydd a allai 

fod yn fwy ecogyfeillgar. Gellir dilyn 

yr archwiliad yn union neu ei 

ddefnyddio fel canllaw i greu map meddwl o arferion 

cadarnhaol a negyddol. Efallai bod materion cynaliadwyedd 

eraill sy'n berthnasol i'r maes ond nad ydynt wedi'u cynnwys 

yn yr archwiliad - anogir ychwanegu'r rhain! 

4) Ar ôl i'r grŵp gael tua 15 munud i fynd drwy'r archwiliad, 

gofynnwch iddynt i ddefnyddio goleuadau traffig am bob ardal i weld pa 

mor dda y mae eu safle'n gwneud yn barod. 

5) Defnyddiwch yr awdit a'r goleuadau traffig i benderfynu pa fater sydd 

bwysicaf i'r grŵp. Dyma rai enghreifftiau o bynciau ehangach: Llygredd 

plastig/ansawdd dŵr/argyfwng bioamrywiaeth/gwastraff bwyd/ôl troed 

carbon/golau, sŵn neu fathau eraill o lygredd 

6) Mae angen i bob grŵp feddwl am newid, menter, ymgyrch neu ddyfais i 

fynd i'r afael â'r mater o'u dewis. Mae angen iddynt ddatblygu cynllun 

gweithredu ar sut i'w roi ar waith a sicrhau ei fod yn cael effaith barhaol. 

 

. Pen a papur  

. Archwilio cynaliadwy 

. Syniadau ysgrifennu 

perswadiol 

Adnoddau dewisol: 

. Deunyddiau adeiladu 

sothach 

. Dyfais recordio fideo 

. Cyfrifiadur 

. Deunyddiau celf a chrefft 

ADNODDAU 
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7) Dylai'r cynllun gweithredu gynnwys: 

a. Enw bachog 

b. Y mater y mae'n mynd i'r afael ag ef a pham. 

c. Beth yw'r newid a chyfarwyddiadau hawdd ar sut i'w 

wneud/adeiladu/defnyddio. 

d. Pwy fydd yn cael eu heffeithio ganddo. 

e. Cynllun i hyrwyddo'r newid. 

f. Datblygiad ar gyfer y newid yn y dyfodol. 
 

8)  Bydd y cynlluniau gweithredu yn cael eu cyflwyno i weddill y dosbarth a 

gallant fod mewn unrhyw fformat a ddewisir gan y myfyrwyr, o bosteri ac 

ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol i raglenni dogfen arddull 

Attenborough. Fodd bynnag, rhaid iddo fod yn: 

a. Ymgysylltiol a dal llygad. 

b. Mynnwch neges glir. 

c. Yn ysbrydoledig. 
 

9) Defnyddiwch ein canllaw ysgrifennu a siarad 

perswadiol i gael awgrymiadau! 

 

 

 

 

 

10) Annog myfyrwyr i roi'r prosiect hwn ar 

waith ar unwaith yn yr ysgol. Gofynnwch iddynt 

osod dyddiadau allweddol ar gyfer pryd y 

bydd tasgau wedi’u cwblhau. Unwaith yn yr 

ysgol, gwiriwch eu bod wedi hyrwyddo eu 

canllaw neu o leiaf yn ei wneud yn eu bywydau 

eu hunain! Os yw'r myfyrwyr yn fodlon, yna 

gallent gyflwyno eu syniad neu ddyfais i Ffair 

Wyddoniaeth y Glec Fawr ac efallai ennill 

gwobrau gwych! 
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Syniad arall fyddai targedu ffasiwn gyflym a cheisio gwisgo cyfres o ddillad 

wedi'u gwneud o jync neu sydd wedi'u huwchgylchu! Efallai y gallai’r grŵp 

ddyfeisio peiriant sy’n atal sbwriel rhag cael ei olchi i lawr draeniau ac allan 

i’r môr.  

 

Ysbrydoliaeth: 

• https://efficiencytips.tumblr.com/tagged/at-school Llawer o awgrymiadau bach i 
ddefnyddio llai o ynni. 

• https://www.getwaterfit.co.uk/ Aseswch eich defnydd o ddŵr ac awgrymiadau ar sut 
i'w newid. 

• https://www.thebigbangfair.co.uk/ Ffair wyddoniaeth Glec Fawr - Cystadleuaeth wych 
ledled y DU gyda gwobrau gwych. 

• https://www.farmdrop.com/blog/how-to-fight-fast-fashion/ Awgrymiadau ffasiwn 
cynaliadwy. 

• https://www.rhs.org.uk/science/conservation-biodiversity/wildlife/encourage-wildlife-
to-your-garden Ffyrdd o annog mwy o fioamrywiaeth. 

Prosiectau enghreifftiol: 
Enw'r prosiect: Y prosiect peillio 

Pam? Rydym yn wynebu argyfwng bioamrywiaeth ac yn cyrraedd y chweched 

difodiant torfol. Bydd camau bach fel annog pryfed i beillio'r blodau yn ein hysgol yn 

helpu i hyrwyddo bioamrywiaeth yn yr ardal. Mae gwenyn angen help! 

Beth? Annog pawb yn ein hysgol i greu a gosod cartref pryfed ac i blannu blodau 

cyfeillgar i wenyn. 

Sut? Rydyn ni'n mynd i wneud fideo ar sut i adeiladu cartref pryfed, gan ddilyn 

cyfarwyddiadau'r Eden Project. Rydyn ni hefyd yn mynd i wneud canllaw o’r blodau 

gorau i’w plannu ar gyfer gwenyn a sut orau i gasglu a phlannu’r hadau neu 

doriadau. 

Cynlluniau hyrwyddo? Rydyn ni wedi gwneud posteri i esbonio pwysigrwydd pryfed 

peillio a sut gall pobl eu helpu gyda gerddi sy’n gyfeillgar i wenyn. Rydyn ni hefyd yn 

mynd i wneud gwasanaeth ysgol a gofyn i bob dosbarth wneud cartref pryfed. 

Datblygiad yn y dyfodol? Bydd y prosiect peillwyr yn ysgrifennu at ein cyngor yn 

gofyn i fannau cyhoeddus gael eu gadael i dyfu’n wyllt fel bod mwy o flodau ar gyfer 

gwenyn a phryfed. 

 


