
Beth yw’r gweithgaredd Edrych o gwmpas?
 
Mae taflen waith y gweithgaredd Edrych 
o gwmpas yn offer syml i wella sgiliau 
arsylwadol plant. Bydd yn mynd â’r plant allan 
o’r ystafell ddosbarth, gan ddysgu am fywyd 
gwyllt a chynefinoedd, wrth gael hwyl. 

Tudalen 1: Beth allwch chi 
ei weld? 
Mae’r gweithgaredd cyntaf yn gofyn i’r plant 
edrych ar dir yr ysgol a sylwi ar eu 
hamgylchedd. 

Sylwch fod anifeiliaid bach yn cael eu 
defnyddio i sôn am yr amrywiaeth eang 
o bryfed, corrod, malwod du, malwod ac 
yn y blaen. 

Ceisiwch wneud yn si wr os yw plant yn codi ˆ
coed i edrych am anifeiliaid bach eu bod 
nhw’n eu rhoi nôl gan bwyll, yn union ble 
daethon nhw o hyd iddyn nhw – wedi’r cyfan, 
dyna lle mae’r anifeiliaid bach yn byw! 

Tudalen 2: Sawl un? 
Mae’r ail weithgaredd yn mynd â’r arsylwadau 
cychwynnol gam ymhellach trwy edrych ar 
grwpiau o blanhigion ac anifeiliaid ac adnabod 
y gwahaniaethau rhwng y gwahanol 
rywogaethau. Dylai plant nawr allu dechrau 
edrych yn y mannau cywir am y pethau a restrir 
– a chyfri’r gwahanol fathau o blanhigion ac 
anifeiliaid maen nhw’n eu darganfod. 

Tudalen 3: Creu map 
Mae’r gweithgaredd olaf yn cysylltu’r ddau 
gyntaf trwy gael y plant i eistedd a meddwl 
am ble mae pethau wedi eu lleoli a lle mae 
bywyd gwyllt yn ffynnu. 

Trwy gwblhau’r gweithgaredd Edrych o 
gwmpas, bydd plant wedi dechrau meddwl 
am bwy sy’n rhannu tir eu hysgol, a’u 
paratoi ar gyfer gweithgaredd cyntaf 
‘Gwnewch Un Peth’. 

Beth ddylwn i'w wneud unwaith 
mae’r gweithgaredd Edrych o 
gwmpas wedi ei gwblhau? 

Mae yna sawl ffordd y gellir defnyddio’r data 
o daflenni gwaith y gweithgaredd. 

– Gofynnwch i’r plant greu siartiau gwahanol 
o’r hyn maen nhw wedi ei ddarganfod 

– Gofynnwch i’r plant siarad â’r dosbarth am y 
pethau a welon nhw – beth oedd y peth 
gorau a’r gwaethaf? 

– Ymchwiliwch i’r gwahanol fathau o anifeiliaid 
bach y daeth y plant o hyd iddyn nhw 

– Defnyddiwch y gweithgaredd fel man 
cychwyn ar gyfer eich llyfr log Llefydd i 
Natur (gweler nodiadau athrawon tymor 1) 

Sut a phryd mae defnyddio’r 
gweithgaredd Edrych o gwmpas? 

Dylai’r gweithgaredd Edrych o gwmpas gael 
ei gwblhau ar ddechrau’ch taith llefydd i 
natur, ond gellir ei wneud unrhyw adeg o’r 
flwyddyn. Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r plant 
archwilio tir yr ysgol, ac i sefydlu man 
cychwyn i wneud gwelliannau ar gyfer natur. 

Rydyn ni’n awgrymu eich bod yn defnyddio’r 
gweithgaredd Edrych o gwmpas trwy gydol 
taith llefydd i natur eich ysgol, gan y bydd yn 
rhoi i blant y cyfle i weld sut mae tir yr ysgol 
yn newid gyda’r tymhorau ac a oes bywyd 
gwyllt newydd wedi cyrraedd. 
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