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CROESO!
Yn Live ’n’ Deadly, rydyn ni eisiau ysbrydoli pobl ifanc i
fynd ati a darganfod bywyd gwyllt lleol. I wneud hynny,
rydyn ni wedi llunio chwe gwers ar thema anturiaeth,
sy’n cyfuno cyfleoedd dysgu trawsgwricwlaidd yn yr
ystafell ddosbarth a’r awyr agored. Bydd y disgyblion yn
dysgu am anifeiliaid a’u haddasiadau, ac yn datblygu
sgiliau anturiaeth a gwaith tîm. Gydol y gwaith fe’u
hanogir i fod yn:
– Ddysgwyr myfyriol
– Ymholwyr annibynnol
– Meddylwyr creadigol
– Gweithwyr tîm
– Hunanreolwyr
– Cyfranogwyr effeithiol
Mae’r gwersi ar gyfer athrawon plant 7 i 11 oed yng
Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’r
cynnwys yn targedu plant 9 oed ac mae’n hyblyg i adael 
i chi wahaniaethu’r dysgu.

Nid oes angen tiroedd ysgol helaeth na bywyd gwyllt
cyffrous ar fuarth yr ysgol er mwyn cymryd rhan –
lluniwyd y gwersi gyda grwp blwyddyn mawr trefol mewn
golwg. Fodd bynnag, gorau oll os oes gennych lefydd
agored naturiol at eich defnydd.
Mae pob gwers (1-2 awr) yn mynd i’r afael ag o leiaf un
maes gwybodaeth ac un maes sgil. Gallwch ddewis cynnal y
gwersi ar ddiwrnodau’n dilyn ei gilydd, neu eu hymestyn
dros hanner tymor. Gallech hefyd ddefnyddio’r uned fel
ffocws i weithgareddau trip ysgol preswyl neu glwb ar 
ôl ysgol.
MMae’r pecyn hwn yn cynnwys:
– Chwe chynllun gwers, gyda chysylltiadau â’r 

cwricwlwm ac awgrymiadau ar gyfer gwaith cartref.
– Adnoddau i’w llungopïo a dulliau asesu.
– Gwybodaeth gan sefydliadau perthnasol: 

Natural History Museum (NHM), y Gymdeithas
Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) a Chymdeithas 
Swoleg Llundain (ZSL).

– DVD o glipiau o’r rhaglen Live ’n’ Deadly.



CRYNODEB

PRIF WEITHGAREDD CANLYNIADAU CLIPIAU
1. Anturiaethwyr ac 
Anturiaethau
Timau i chwilio am wybodaeth am
anturiaethwyr ac anturiaethau ar dir 
yr ysgol.

2. Ymchwilio Cynefinoedd
Timau i archwilio ac arsylwi ar y
cynefinoedd ar eu tir lleol, a chreu
map cynefinoedd i’r dosbarth ei
ddefnyddio.

3. Darganfod Anifail Newydd 
Timau i ddychmygu rhywogaeth
newydd sydd wedi addasu i weddu i
gynefinoedd arbennig.

4. Cynllunio’ch Anturiaeth
Pob disgybl i gymryd rôl o fewn eu
tîm, a chynllunio anturiaeth.

5. Diwrnod yr Anturiaeth
Y dosbarth i fynd ar ‘anturiaeth’ i
ddod o hyd i rywogaeth newydd.

6. Anturiaeth Lwyddiannus!
Y dosbarth i sôn wrth gynulleidfa am
ddiwrnod yr anturiaeth.

Bydd y disgyblion yn: 
- Gwybod am gymeriadau a
digwyddiadau pwysig nawr ac yn y
gorffennol.

- Datblygu sgiliau darllen map.

Bydd y disgyblion yn: 
- Cofnodi nodweddion cynefinoedd
lleol o’u harsylwadau eu hunain.

- Gwneud cysylltiadau rhwng 
rhywogaethau lleol a’u hamgylchedd.

- Datblygu sgiliau map drwy greu 
symbolau a defnyddio cyfeiriadau’r 
cwmpawd.

Bydd y disgyblion yn: 
- Deall fod anifeiliaid wedi addasu i
weddu i’w cynefin a’u deiet.

- Dewis adnoddau i bod yn sail i 
broses gynllunio greadigol.

- Cydweithio ar ddarn terfynol 
o waith.

Bydd y disgyblion yn: 
- Datblygu sgiliau gweithio mewn tîm,
gan adnabod cryfderau a meysydd i’w
gwella ar eu cyfer nhw’u hunain ac
eraill.

- Nodi a chynllunio i ddefnyddio
adnoddau addas yn ddiogel i gyflawni
amcanion yn y dyfodol.

Bydd y disgyblion yn: 
- Creu a chyfleu gwybodaeth ar ffurf
testun, delweddau, sain a modelau
3D gan ddefnyddio ystod o
galedwedd a meddalwedd TGCh 
lle bo’n briodol.

- Deall y gall pobl reoli
amgylcheddau naturiol yn
gynaliadwy i ddiben penodol.

- Nodi cyfleoedd ar gyfer gwella tir
yr ysgol.

- Cyflwyniad - Steve Backshall
- Plant yn ffosiliannu yn Lyme Regis
- Plant yn caiacio i chwilio am forloi

- Cyflwyniad - Steve Backshall
- Her clip sain coetiroedd gyda 
Mackenzie Crook

- Ymchwilio pyllau dŵr
- Bywyd gwyllt Norfolk

- Cyflwyniad - Steve Backshall
- Addasiadau anifeiliaid i ddod o hyd i fwyd:
• Pysgodyn: mae gan y llysywen linell ystlysol

i synhwyro ysglyfaeth/ysglyfaethwyr
• Ymlusgiad: mae’r peithon yn defnyddio 

golwg is-goch
• Aderyn: mae’r gigfran yn defnyddio offer
• Mamal: mae’r wiwer yn defnyddio’i 

hystwythder
• Infertebrat: addasiadau gwas y neidr

- Cyflwyniad - Steve Backshall
- Enghreifftiau o anturiaethwyr/ 

anturiaethau:
• Ed Stafford
• Polly Murray
• Steve Backshall

- Cyflwyniad - Steve Backshall

- Cyflwyniad - Steve Backshall
- Adeiladu gwesty i fygiau
- Edrych am ddraenogod
- Gwarchod barcutiaid
- Stori Newyddion Naomi
- Steve yn cyflwyno dyfrgwn

Bydd y disgyblion yn: 
- Goresgyn heriau corfforol a heriau 

datrys problemau gyda grŵp bach.
- Datblygu hyder a hunan-barch 

drwy gyflawni rôl yn effeithiol 
mewn tîm.
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CYNNWYS Y DVD
Gwers 1 - Anturiaethwyr ac
Anturiaethau
1. Cyflwyniad gan Steve: Steve yn gosod her i 

ddarganfod mwy am anturiaethwyr ac archwilio.

2. Ffosiliannu: Gweithgaredd plant yn cyfuno 
cyfeiriannu, hel ffosilau a helfa drysor.

3. Caiacio i weld morloi: Plant yn caiacio yng 
nghilddyfroedd Walton, i chwilio am forloi.

Gwers 2 - Ymchwilio Cynefinoedd
1. Cyflwyniad gan Steve: Steve yn gosod her i 

ddarganfod mwy am y cynefinoedd o’ch cwmpas.

2. Her clip sain coetiroedd gyda Mackenzie
Crook: Naomi’n gosod her i Mackenzie a Steve
adnabod creaduriaid y coetiroedd yn ôl eu sŵn.

3. Ymchwilio pyllau dŵr: Naomi a Steve yn
ymchwilio pyllau dŵr gyda chynulleidfa Live ’n’
Deadly ac yn dod o hyd i anifeiliaid diddorol.

4. Bywyd gwyllt Norfolk: Steve yn sgwrsio â
phlant yn Norfolk ynglŷn â beth maen nhw’n 
hoffi ei wneud yn yr awyr agored, a ffilm o’r
anifeiliaid sydd i’w gweld yno.

Gwers 3 - Darganfod Anifail Newydd
1. Cyflwyniad gan Steve: Steve yn gosod her i

ddychmygu rhywogaeth newydd sbon sy’n byw
ger eich ysgol.

2. Cigfran: Darganfyddwch pam mai’r gigfran yw’r
aderyn mwyaf craff yn y byd.

3. Gwas y neidr: Gwyliwch fetamorffosis ac
ymddygiad yr ymerawdwr, math o was y neidr.

4. Gwiwer: Mae’r wiwer lwyd yn dangos y sgiliau
acrobatig sydd eu hangen i groesi cwrs rhwystrau
cymhleth er mwyn cyrraedd y cnau.

5. Llysywen: Dysgwch am y llysywen Ewropeaidd,
sydd â thentaclau synhwyro â blasbwyntiau
drostynt ar gyfer synhwyro bwyd mewn dyfroedd
tywyll.

6. Peithon: Steve yn cyfarfod â pheithon Burma 
ac yn dangos i’r gynulleidfa sut mae’n synhwyro
gwres o symudiad cyhyrau ysglyfaeth gwaed cynnes.

Gwers 4 - Cynllunio’ch Anturiaeth
1. Cyflwyniad gan Steve: Steve yn gosod her i

gynllunio’r anturiaeth.

2. Ed Stafford yn teithio ar hyd yr Amazon:
Ed Stafford yn sôn am ei daith ar hyd Afon
Amazon o’i tharddiad i’r môr.

3. Polly Murray, anturiaethiaethwraig: Yr
anturiaethwraig a’r fynyddwraig Polly Murray yn
annog plant i fynd allan ac i fod yn anturiaethus.

4. Steve Backshall yn dringo yng Ngheunant
Avon i ddod o hyd i nyth hebog tramor:
Steve yn dangos pam mae’r hebog tramor yn un
o’r ysglyfaethwyr mwyaf cyffrous yn y byd.

Gwers 5 - Diwrnod yr Anturiaeth
1. Cyflwyniad gan Steve: Steve yn gosod her i
fwynhau’r diwrnod mawr a dod o hyd i’ch
rhywogaeth ddirgel.

Gwers 6 - Anturiaeth Lwyddiannus!
1. Cyflwyniad gan Steve: Steve yn gosod her olaf

i rannu’r hyn a wnaethoch â phobl eraill a
chyflwyno adroddiad ar y daith.

2. Adeiladu cartref i fygiau: Ffilm am y
bwystfilod bach sy’n byw yn ein gerddi yn
ysbrydoli Naomi i adeiladu gwesty i fygiau.

3. Edrych ar ôl draenogod: Naomi a Steve yn
cyfarfod â chymeriad digon pigog ar y set ac yn
dangos sut i wneud cartref i ddraenog.

4. Gwarchod barcutiaid: Plant yn reidio beiciau
mynydd dros dirwedd anodd wrth chwilio am y
barcud, un o’r adar ysglyfaethus mwyaf hynod ym
Mhrydain.

5. Newyddion Naomi: Mae adroddiad newyddion
bywyd gwyllt Naomi yn cynnwys rhywogaeth
newydd o gorryn sydd newydd gael ei ddarganfod
ym Madagascar.

6. Steve yn cyflwyno dyfrgwn: Steve yn ein
cyflwyno i ddyfrgwn, a ffilm o’r archif yn dangos
cystal helwyr ydyn nhw.

Clipiau DVD o’r gyfres Live ‘n’ Deadly
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Gwyddoniaeth

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Addysg Gorfforol

Celf a Dylunio

Daearyddiaeth

Hanes

Mathemateg

Cymraeg a Saesneg

TGCh

Gwyddoniaeth

Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd

Addysg Gorfforol

Celf a Dylunio

Daearyddiaeth

Hanes

Mathemateg

Llythrennedd a Saesneg

Defnyddio TGCh

Y Byd o’n Cwmpas

Datblygiad Personol a Chyd-ddealltwriaeth

Addysg Gorfforol

Y Celfyddydau

Mathemateg a Rhifedd

Iaith a Llythrennedd

Sgìl trawsgwricwlaidd

Gwyddoniaeth: Y Ddaear

Iechyd a Lles

Celfyddydau Mynegiannol

Astudiaethau Cymdeithasol

Mathemateg

Llythrennedd  a Saesneg

Technoleg

- Cyd-ddibyniaeth organebau
- Cyfathrebu

- Iechyd a lles emosiynol

- Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles
- Gweithgareddau anturiaeth

- Ymchwilio
- Gwneud

- Lleoli llefydd, amgylcheddau a phatrymau
- Cyfathrebu

- Ymwybyddiaeth o gronoleg
- Dealltwriaeth hanesyddol

- Mesuriadau ac arian

- Llefaredd

- Creu a chyfleu gwybodaeth

- Prosesau bywyd
- Amrywiad a dosbarthiad
- Pethau byw yn eu hamgylchedd

- Paratoi i fod yn ddinasyddion gweithgar
- Datblygu perthynas dda ag eraill

- Ffitrwydd ac iechyd
- Dewis a chymhwyso sgiliau a thactegau

- Archwilio a datblygu syniadau
- Ymchwilio a gwneud

- Ymholiadau a sgiliau daearyddol
- Gwybodaeth a dealltwriaeth o lefydd
- Newid amgylcheddol a datblygu cynaliadwy
- Dealltwriaeth o gronoleg

- Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddigwyddiadau, pobl a
newidiadau yn y gorffennol

- Prydain Oes Fictoria

- Gofod, siâp a mesuriadau

- Siarad a gwrando
- Ysgrifennu

- Cyfnewid a rhannu gwybodaeth

- Cyd-ddibyniaeth
- Lle

- Dealltwriaeth bersonol ac iechyd

- Gemau

- Celf a dylunio

- Mesuriadau, siâp a thrin data

- Siarad a gwrando (sgìl trawsgwricwlaidd: cyfathrebu)
-Ysgrifennu

- TGCh

- Bioamrywiaeth a chyd-ddibyniaeth

- Lles cymdeithasol
- Lles corfforol
- Cydweithredu a chystadleuaeth

- Celf a dylunio

- Pobl, lle ac amgylchedd
- Pobl, digwyddiadau’r gorffennol  a chymdeithasau

- Mesur

- Gwrando a siarad
- Ysgrifennu

- TGCh i wella dysgu



SIART ASESU

GWERS 1

GWERS 2

GWERS 3

GWERS 4

GWERS 5

GWERS 6

Gweithiais fel rhan o dîm.

Gallaf egluro wrth rywun arall beth mae
anturiaethwr yn ei wneud.

Rwy’n gwybod beth yw anturiaeth.

Fe wnes i ddefnyddio map.

Gallaf wella...

Bues i’n archwilio ger yr ysgol.

Tynnais lun o gynefin a’i ddisgrifio.

Fe wnes i ychwanegu symbolau at fap.

Gallaf wella...

Gallaf egluro sut mae anifail yn gweddu i ble
mae’n byw a beth mae’n ei fwyta.

Tynnais luniau o syniadau ar gyfer rhywogaeth
newydd ei darganfod.

Gweithiais gyda fy nhîm i wneud neu i dynnu 
llun ‘rhywogaeth newydd’.

Gallaf wella…

Gwnes nodiadau ar sgiliau anturiaethwyr.

Fe wnes i gynllunio ar gyfer diwrnod yr
anturiaeth.

Gallaf wella...

Roeddwn wedi dod â’r offer roeddwn ei angen.

Fe wnes i orffen tasgau’r anturiaeth.

Helpais i ddod o hyd i rywogaeth newydd.

Gallaf wella...

Fe wnes i gynllunio sut i egluro diwrnod yr
anturiaeth.

Fe wnes i feddwl am ffyrdd o wella tir yr ysgol.

Llwyddais i gwblhau’r anturiaeth!

Rwyf i wedi gwella o ran...
(Sut ydych chi wedi  gweithio ar y pethau 
oedd angen eu gwella?)

Sut mae fy 
athro’n meddwl 

y gwnes i

Sut mae fy ffrind
yn meddwl y 

gwnes i

Sut ydw i’n 
meddwl y gwnes i

Tynnwch yr wyneb 
sy’n disgrifio’ch

perfformiad chi orau
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GWERS 1: 
ANTURIAETHWYR AC ANTURIAETHAU 

NOD
Gwybod pam y mae anturiaethwyr a
gwyddonwyr yn mynd ar anturiaethau.
Gweithio fel tîm.

CYSYLLTIADAU Â’R
CWRICWLWM
Bydd y disgyblion yn: 

n��Gwybod am gymeriadau a digwyddiadau
pwysig nawr ac yn y gorffennol.

n��Datblygu sgiliau darllen map.

GEIRFA ALLWEDDOL
Anturiaeth, anturiaethwr, ecolegydd,
rhywogaeth, swolegydd.

PARATOI
n Rhannwch eich dosbarth yn dimau gallu cymysg o

ryw chwech o blant. Rhowch enw i bob tîm.
Byddant yn gweithio gyda’i gilydd dros y chwe
gwers.

n Paratowch fap syml o dir eich ysgol. Byddwch yn
defnyddio hwn ym mhob un o’r gwersi. Gallwch ei
greu drwy ddargopïo dros ddelwedd lloeren
wedi’i lawrlwytho oddi ar y rhyngrwyd. Gwnewch
yn siŵr eich bod yn cofio cynnwys saeth tua’r
Gogledd ac allwedd.

n Ar gyfer gwers heddiw, nodwch ar gopi o’ch map
pa lefydd y mae eich dosbarth yn cael mynd iddyn
nhw. Gwnewch lungopi ar gyfer pob tîm.

n Paratowch asesiad risg ar gyfer gweithio yn yr awyr
agored ar dir yr ysgol. Efallai y bydd angen i chi ei
ddiweddaru ar gyfer gwersi eraill yr uned hon.

n Llungopïwch un set o chwech o Gardiau
Anturiaethwyr i bob tîm (tudalennau 18-19). Mae
dwy set o gardiau, felly ni fydd y plant i gyd yn
dysgu’r un hanesion. Paratowch a labelwch ddwy
amlen ar gyfer pob tîm, un yn cynnwys yr haneri
gydag enwau’r anturiaethwyr ac un yn cynnwys yr
haneri sy’n rhoi hanes yr anturiaethau. Cuddiwch yr
amlenni ar dir yr ysgol.

n Bydd angen glôb neu fap o’r byd arnoch gogyfer â
sesiwn adborth y disgyblion.

CYFLWYNIAD
1. Gwers 1, Clip 1: Mae Steve yn gosod her i

ddarganfod mwy am anturiaethwyr ac
archwilio.

2. Gofynnwch i’r dosbarth: Beth mae anturiaethwyr
yn ei wneud? Pa anturiaethwyr ydych chi wedi
clywed amdanyn nhw? Mae anturiaethwyr yn mynd
ar anturiaethau. Mae rhai wedi dod o hyd i
rywogaethau newydd neu lefydd newydd ac mae
rhai wedi cyfarfod â phobl newydd.

3. Gofynnwch i’r dosbarth: Beth yw anturiaeth?
Trafodwch fel dosbarth neu mewn parau. I ni,  
y diffiniad o anturiaeth yw ‘taith â phwrpas’.

4. Gwers 1, Clip 2: Ffosiliannu (gallech gysylltu
hyn yn nes ymlaen â stori Mary Anning) neu
Glip 3: Caiacio i ddod o hyd i forloi.



PRIF WEITHGAREDD
1. Gofynnwch i’r dosbarth ddychmygu mai ynys,

gwarchodfa, noddfa neu ddiffeithdir yw tir yr
ysgol a gofynnwch iddyn nhw feddwl am enw
newydd, er enghraifft “Ynys Dewi Sant”.

2. Eglurwch fod pawb yn y dosbarth yn mynd i 
fod yn anturiaethwyr. Maen nhw’n mynd i
deithio ar yr “Ynys” a chwilio am wybodaeth
am anturiaethwyr a’u hanturiaethau, o fewn y
mannau a nodir ar eu map. Eglurwch y rheolau
ar gyfer gweithio yn yr awyr agored, a
cyflwynwch yr arwydd sain fydd yn eu galw’n 
ôl i’r prif wersyll.

3. Eglurwch y gweithgaredd:

– Bydd angen i bob tîm ddod o hyd i ddwy
amlen wedi’u labelu. Mae un yn cynnwys
enw’r anturiaethwr, dyddiad yr anturiaeth a
llun sy’n ymwneud â’u darganfyddiadau, a’r
llall yn cynnwys hanes eu hanturiaethau.

– Pan fyddan nhw wedi canfod y ddwy amlen,
bydd angen i’r tîm ddychwelyd i’r prif wersyll a
gweithio gyda’i gilydd i ddarllen y cardiau a
pharu’r anturiaethwyr â’u hanesion.

4. Cynhaliwch y gweithgaredd, i bara 15-20
munud.

5. Rhowch adborth fel dosbarth. Gofynnwch i
bob tîm ddarllen stori un anturiaethwr yn
uchel, a gofynnwch i wirfoddolwyr ddangos
lleoliad pob anturiaeth ar y glôb.

6. Trafodwch: Sut llwyddoch chi i baru’r
cardiau? Pa eiriau sy’n newydd?
Eglurwch unrhyw eirfa newydd.

DOSBARTH LLAWN/ASESU
1. Aileglurwch y diffiniadau o anturiaethwyr ac

anturiaethau

2. Trafodwch fel dosbarth: Pam y byddai
anturiaethwyr neu wyddonwyr yn mynd ar
anturiaethau? Pa mor dda oedd y disgyblion yn
gweithio yn eu timau?

3. Gofynnwch i’r timau feddwl am enw ar gyfer 
eu tîm.

GWAITH CARTREF
Chwiliwch am wybodaeth am anturiaethwr –
gallech chwilio am ragor o wybodaeth am un o’r
anturiaethwyr ar y cardiau, neu gallech wneud eich
cerdyn eich hun am anturiaethwr gwahanol.



GWERS 2:
YMCHWILIO CYNEFINOEDD

NOD
Archwilio ac arsylwi ar gynefinoedd lleol fel
gwyddonwyr.
Creu map cynefin i’r dosbarth ei ddefnyddio.

CYSYLLTIADAU Â’R
CWRICWLWM
Bydd y disgyblion yn:

  Cofnodi nodweddion cynefinoedd lleol
o’u harsylwadau nhw eu hunain.

  Gwneud cysylltiadau rhwng
rhywogaethau lleol a’u hamgylchedd.

  Datblygu sgiliau map drwy greu
symbolau a defnyddio cyfeiriadau’r
cwmpawd.

GEIRFA ALLWEDDOL
Adeiledig, allwedd, arolwg ordnans, coetir,
cwmpawd, cynefin, glaswelltir, gwely blodau,
gwrych, llywio, parth, pellter, pwll dwr, saeth
tua’r gogledd, symbol map, tirnod, trefol.

PARATOI
Llungopïo un Pasbort Ymchwilio Cynefinoedd i
bob disgybl (tudalen 21).

Llungopïo un map A4 o dir yr ysgol i bob tîm.

Llungopïo un map A3 o dir yr ysgol i chi’ch hun
- ar ôl ei anodi, dyma fydd y ‘prif fap’ ar gyfer y
gwersi i ddod. Bydd angen saeth i ddangos
cyfeiriad y Gogledd.

CYFLWYNIAD
1. Gwers 2, Clip 1: Mae Steve yn gosod her i

ddarganfod mwy am y cynefinoedd o’ch
cwmpas.

2. Gofynnwch i’r dosbarth: Beth ydych chi’n ei
wybod am gynefinoedd? Beth yw cynefin?
Allwch chi enwi gwahanol fathau o
gynefinoedd? Gallent enwi rhai cynefinoedd
byd-eang, er enghraifft diffeithdir, pegynol,
fforest law. Anogwch nhw i feddwl am
gynefinoedd lleol, a allai gynnwys coetir,
adeiledig, gwrych, glaswelltir, pyllau dŵr ac ati.

3. Gwers 2, Clipiau 2, 3 neu 4, yn cyflwyno
bywyd gwyllt coetiroedd a phyllau dŵr, a
bywyd gwyllt Norfolk.

4. Eglurwch fod gwyddonwyr sy’n astudio bioleg,
fel sŵolegwyr ac ecolegwyr, yn cofnodi sut
lefydd yw cynefinoedd. Rhowch Basbort
Ymchwilio Cynefinoedd i bob disgybl a
gofynnwch iddyn nhw ei blygu yn ei hanner fel
bod tudalen wag ar y tu mewn. Yna, gofynnwch
iddyn nhw dynnu llun ohonyn nhw’u hunain fel
anturiaethwyr. Eglurwch eu bod nhw’n mynd i
fod yn archwilio cynefinoedd lleol, fel
sŵolegwyr ac ecolegwyr.



PRIF WEITHGAREDD
1. Trafodwch y map o dir yr ysgol a baratowyd

gennych.

Eglurwch sut mae’n gweithio: dangoswch yr
allwedd, y saeth tua’r Gogledd ac unrhyw
symbolau a ddefnyddioch. Gallech ddangos
mapiau eraill i’r dosbarth hefyd. Gallech drafod y
gwahaniaeth rhwng golwg lloeren a golwg map
ar safleoedd mapiau ar-lein, er enghraifft, neu
gallech edrych ar fap Arolwg Ordnans neu fap
tywydd i drafod y symbolau.

2. Eglurwch fod y plant yn mynd i greu map o’r
cynefinoedd ar dir yr ysgol.

Cwestiynau i’w gofyn i’r dosbarth:

– Pa fathau o gynefinoedd allwch chi ddod o hyd
iddyn nhw ar dir yr ysgol?

– Pa symbolau allech chi eu defnyddio i ddangos
y cynefinoedd lleol ar fap? Dechreuwch greu
allwedd o symbolau’r plant.

– Oes llefydd ar dir yr ysgol fyddai’n ddiddorol
i’w harchwilio? Gallech eu galw’n ‘barthau’.
Gallai rhai o’r parthau gynnwys cymysgedd o
gynefinoedd. Er enghraifft, efallai bod yr iard
gwasanaethau yn cynnwys concrit, coed a
waliau wedi’u gorchuddio â iorwg.

3. Eglurwch fod y timau’n mynd i archwilio
gwahanol barthau, i arsylwi ar y cynefinoedd
ynddyn nhw. Gweithiwch gyda’r plant i roi un
parth i bob grŵp ei archwilio.

4. Gofynnwch i’r timau fynd allan i’w parth
dynodedig. Gofynnwch iddyn nhw ddefnyddio’u
Pasbortau Ymchwilio Cynefinoedd i gofnodi
gwybodaeth am y parth, a defnyddio’r dudalen
tu mewn i dynnu llun manwl o’r lle, gan labelu’r
gwahanol gynefinoedd o fewn eu parth.
Gofynnwch i’r plant ychwanegu saeth tua’r
Gogledd at eu map, ac i nodi unrhyw
wrthrychau ansymudol, er enghraifft fframiau
dringo.

5. Fel gwaith ychwanegol, gall y plant greu llun
manwl o rywbeth sy’n byw yn eu parth, naill
ai’n blanhigyn neu’n anifail.

DOSBARTH LLAWN
1. Gofynnwch i’r timau ychwanegu symbolau ar

gyfer y cynefinoedd at y map A3, gan greu
darlun cyffredinol o’r cynefinoedd ar dir yr
ysgol.

2. Gofynnwch i’r timau enwi eu parthau, a rhowch
yr enwau ar y map mawr. Dylech ddefnyddio
copïau o’r fersiwn hon o’r map ar gyfer y
gwersi sydd i ddod.

3. Pa anifeiliaid allai fyw ar dir eich ysgol?
Trafodwch yr anifeiliaid y mae’r plant yn
GWYBOD eu bod yn byw ar y tir neu’n ei
ddefnyddio, er enghraifft, bwystfilod bach,
llwynogod neu’r robin goch. Hefyd, trafodwch 
pa FATH o anifeiliaid allai fyw ar dir yr ysgol, 
er enghraifft, ‘anifeiliaid sy’n byw mewn coed’,
’anifeiliaid nad yw sŵn yn tarfu arnyn nhw’. 
Ar gyfer disgyblion hŷn, defnyddiwch eirfa fel
‘mamaliaid’ ac ‘amffibiaid’.

GWAITH CARTREF
Tynnwch lun map o’ch ffordd i’r ysgol neu o’r
ysgol i’ch cartref.

Ychwanegwch symbolau cynefinoedd at eich
llwybr, a nodwch arno unrhyw anifeiliaid y sylwch
arnyn nhw ar y ffordd, heb anghofio mai anifeiliaid
yw pobl hefyd!



GWERS 3:
DARGANFOD ANIFAIL NEWYDD

NOD
Dychmygu rhywogaeth newydd sydd wedi
addasu i weddu i gynefin arbennig.

CYSYLLTIADAU Â’R
CWRICWLWM
Bydd y disgyblion yn:

  Deall bod anifeiliaid wedi addasu i weddu
i’w cynefin a’u deiet.

  Dewis adnoddau i fod yn sail i broses
gynllunio greadigol.

  Cydweithio ar ddarn terfynol o waith.

GEIRFA ALLWEDDOL
Aderyn, addasu, amddiffyniad, amffibiad,
clyw, golwg, infertebrata, is-goch, mamal,
pysgodyn, synhwyrau, uwchfioled,
ymlusgiad, ysglyfaeth, ysglyfaeth.

PARATOI
Llungopïwch un map dosbarth o dir yr ysgol i
bob grŵp.

Llungopïwch set o Gardiau Addasiadau i bob
grŵp (tudalennau 22-24).

Dalennau o bapur A3 i bob tîm.

Llyfr brasluniau, llyfr nodiadau neu bapur i
ddisgyblion dynnu lluniau.

Dewisol - deunydd ar gyfer gwneud model 3D
bach neu collage.

CYFLWYNIAD
1. Gwers 3, Clip 1: Mae Steve yn gosod

her i ddychmygu rhywogaeth newydd
sbon sy’n byw ger eich ysgol.

2. Gofynnwch i’r dosbarth ddychmygu: Pe bai
creadur yn disgyn o’r gofod, beth fyddai ei
angen i oroesi? Beth yw’r rhwystrau a’r
peryglon a allai ei wynebu? Trafodwch fel
dosbarth. Eglurwch fod gan anifeiliaid
nodweddion corfforol sy’n eu gwneud yn addas
ar gyfer eu hamgylchedd.

PRIF WEITHGAREDD
1. Gwers 3, Clipiau 2-6:

Addasiadau anifeiliaid.

Trafodwch sut mae anifeiliaid wedi addasu ar
gyfer lle maen nhw’n byw a’r hyn maen nhw’n
ei fwyta.

2. Eglurwch fod pob tîm yn mynd i ddychmygu
rhywogaeth newydd sydd wedi addasu i fyw ar
dir eich ysgol. Bydd angen iddyn nhw gadw’r
rhywogaeth yn gyfrinach, gan y bydd timau
eraill yn mynd ati i chwilio amdani mewn gwers
arall. Bydd y rhywogaeth newydd yn byw yn y
parthau y gwnaeth y timau eu harchwilio yng
ngwers 2.

3. Y timau i drafod: Beth fydd eich creadur yn ei
fwyta? Beth fydd yn ei fwyta ef? Y timau i
benderfynu ar sail beth sydd i’w gael yn eu
cynefinoedd.



4. Eglurwch fod y timau’n mynd i benderfynu sut
mae eu rhywogaethau wedi addasu i’w cynefin.
Er enghraifft, efallai eu bod wedi’u cuddliwio fel
ei bod yn anodd i ysglyfaethwyr eu gweld yn y
glaswellt.

Dosbarthwch y Cardiau Addasiadau. Mae’r
cardiau’n cynnwys enghreifftiau o addasiadau
anifeiliaid go iawn, a’u diben yw ysgogi
syniadau’r plant. Os dymunwch, gallwch edrych
ar yr holl gardiau sy’n ymwneud ag un anifail ar
y tro, neu gallwch gymysgu’r cardiau fel nad
ydyn nhw mewn unrhyw drefn arbennig.

Gofynnwch i’r timau edrych ar y Cardiau
Addasiadau am syniadau, a thrafodwch
addasiadau posibl ar gyfer eu creadur. Cofiwch,
dim ond addasiadau sy’n mynd i helpu’r creadur
i fyw yn ei gynefin y dylen nhw eu rhoi iddo.

5. Gofynnwch i bob plentyn gopïo arddull y
Cardiau Addasiadau i ysgrifennu am un
addasiad. Ysgrifennwch ddrafft ar bapur sbâr 
ac yna ysgrifennwch ar gerdyn neu nodiadau
gludiog. Dylai pob creadur fod ag o leiaf un
addasiad dan bob pennawd;

– synnwyr rhyfeddol
– symud ardderchog
– cartref perffaith
– amddiffyniad marwol
– bwyta anhygoel.

SSymud – sugnwyr ar

y gynffon a’r coesau

ar gyfer dringo.
Fflapiau o dan y
breichiau’n troi’n
barasiwt i gyrraedd 

y ddaear yn 
gyflym.

Amddiffyn – pigau i

atal adar rhag ei

bwyta. Cuddliw 

glas fel pibellau
buarth yr ysgol.

Cartref – mae’n
hongian wyneb i
waered ar y buarth
yn y nos, byw ar y
fframiau dringo.

Bwyta - tafod sy’n
gallu estyn i lyncu
gwenyn meirch,
amddiffyniad
arbennig yn 
y geg i osgoi 
cael ei phigo.

Synnwyr rhyfeddol

– clustiau’n wynebu

am yn ôl er mwyn

iddi allu clywed

plant yn dod ar 

y buarth a 
mynd i guddio.

Gofynnwch i’r disgyblion ddarllen yr hyn maen
nhw wedi’i ysgrifennu yn uchel ar gyfer y tîm,
yna gofynnwch iddyn nhw dynnu braslun o’r
anifail, yn seiliedig ar yr hyn maen nhw wedi’i
glywed am ei addasiadau. Gofynnwch i’r timau
drafod pa rannau maen nhw’n eu hoffi ym
mhob llun.

6. Rhowch ddalen o bapur A3 i bob tîm.
Gofynnwch i un disgybl dynnu llun bras sy’n
defnyddio syniadau gan wahanol ddisgyblion.
Gofynnwch i weddill y tîm drafod un nodwedd
‘farwol’; a oes gan y creadur unrhyw synhwyrau
arbennig? A yw’n gallu gwneud rhywbeth na all
pobl ei wneud, er enghraifft synhwyro
uwchfioled, symud yn anarferol o gyflym,
neidio’n eithriadol o uchel, gweld mewn 
is-goch?

7. Atodwch y cardiau addasiadau newydd i gyd ar
y dudalen A3 i greu Ffeil Ffeithiau fawr ar gyfer
pob anifail. Llungopïwch y Ffeiliau Ffeithiau hyn
(un ar gyfer pob tîm e.e. Grŵp 
A x 5... i Grŵp E x 5) ar bapur A4 a’u
lamineiddio. Bydd eu hangen arnoch ar
ddiwrnod yr anturiaeth.

8. Dewisol: Gofynnwch i bob disgybl wneud
model neu collage o anifail ei dîm. Cadwch
nhw’n ddiogel - byddwch eu hangen ar
ddiwrnod yr anturiaeth.

DOSBARTH LLAWN
Gofynnwch i’r timau feddwl pa mor dda wnaethon
nhw gydweithio. Oedd hi’n anodd penderfynu pa
syniadau i’w cynnwys?

Dangoswch lun anifail i’r dosbarth a gofynnwch i’r
plant enwi ei addasiadau ac egluro beth maen
nhw’n meddwl yw eu diben.

Noder: Bydd y disgyblion yn chwilio am
rywogaethau newydd ei gilydd yng ngwers 5, felly
dylai’r dosbarth gadw manylion eu creaduriaid yn
gyfrinach.

GWAITH CARTREF
Gwnewch eich cerdyn Ffeil Ffeithiau eich hun –
am eich anifail anwes neu anifail arall o’ch dewis.

Draig Lithro

ENGHRAIFFT O FFEIL FFEITHIAU



GWERS 4:
CYNLLUNIO’CH ANTURIAETH

NOD
Pob disgybl i gymryd rôl wahanol o fewn eu
tîm, a chynllunio anturiaeth.

CYSYLLTIADAU Â’R
CWRICWLWM
Bydd y disgyblion yn:

  Datblygu sgiliau gweithio mewn tîm, gan
adnabod cryfderau a meysydd i’w gwella
ar eu cyfer nhw’u hunain ac eraill. 

  Nodi a chynllunio i ddefnyddio adnoddau
addas yn ddiogel i gyflawni amcanion yn
y dyfodol.

GEIRFA ALLWEDDOL
Anturiaethus, arweinydd heriau, arweinydd
tîm, criw ffilmio, chwilfrydig, dewr, dyfal,
egnïol, gohebydd, gweithiwr tîm,
gwyddonydd, lloches, llywiwr, penderfynol,
rhwystr.

PARATOI
Copïwch un set o Fathodynnau Rôl i bob tîm
(tudalen 25). Gallwch osod y rhain ar gortyn fel
y gall y plant eu gwisgo am eu gwddf os
dymunwch. Dowch ag un darn o gortyn i bob
plentyn, os yn bosibl.

Rhowch yr adnoddau canlynol ar chwe bwrdd:

– Gwyddonwyr – deunyddiau naturiol neu
wedi’u hailgylchu (e.e. bocsys cardbord) ar
gyfer creu modelau.

– Llyw-wyr – mapiau’r dosbarth o dir yr ysgol.

– Criw Ffilmio – camerâu digidol neu fideo a
phapur A4.

– Gohebwyr – papur A4.

– Arweinwyr y Timau – cyfrifiaduron ar gyfer
gweld adroddiadau tywydd.

– Arweinwyr Heriau – lluniau neu restr o
gyfarpar chwaraeon a fydd ar gael ar
ddiwrnod yr anturiaeth. Papur A4.

Copïwch y Cyfarwyddiadau Rôl chwe gwaith 
a rhowch nhw ar y byrddau cywir 
(tudalennau 26-29).

CYFLWYNIAD
1. Gwers 4, Clip 1: Mae Steve yn gosod her

i gynllunio’r anturiaeth.

2. Gwers 4, Clip 2 neu 3: Ed Stafford yn
teithio ar hyd yr Amazon neu Polly Murray,
anturiaethwraig.

3. Trafodaeth: Pa sgiliau a phriodweddau sydd eu
hangen ar anturiaethwyr? Gwnewch nodiadau
ar y clip.



PRIF WEITHGAREDD
1. Eglurwch fod y dosbarth yn mynd i fod yn

cynllunio anturiaeth. Bydd pob tîm yn cuddio
lluniau neu fodelau Ffeil Ffeithiau eu
rhywogaeth newydd i’r timau eraill ddod o hyd
iddyn nhw. Ar ddiwedd yr anturiaeth, bydd pob
tîm wedi dod o hyd i sawl rhywogaeth newydd.

Eglurwch y bydd y timau angen cofnodi’r
anturiaeth fel y gallan nhw rannu eu profiad ag
eraill, naill ai eu rheini, dosbarthiadau eraill neu
yng ngwasanaeth yr ysgol.

2. Dosbarthwch y Bathodynnau Rolau i bob tîm
ac eglurwch beth fydd pob rôl yn ei wneud.

Dyrannwch y rolau o fewn y timau, neu
gofynnwch i’r timau benderfynu pa rôl fydd pob
unigolyn yn ei chael. Byddant yn cadw’r rôl hon
ar gyfer y tair sesiwn nesaf. Gofynnwch i’r plant
dorri o gwmpas a chwblhau eu bathodynnau a
gosodwch nhw ar gortyn os yn bosibl.

3. Gofynnwch i’r plant eistedd wrth fwrdd eu rôl
a gofynnwch iddyn nhw wneud y tasgau
arbennig ar gyfer eu rôl sy’n cael eu disgrifio ar
eu cardiau cyfarwyddiadau.

– Y Gwyddonwyr sy’n gyfrifol am greu
lloches ar gyfer y rhywogaeth newydd.

– Yr Arweinwyr Heriau sy’n gyfrifol am
gynllunio’r heriau anturiaethus y bydd y
timau’n eu cyflawni ar ddiwrnod yr
anturiaeth.

– Y Llyw-wyr sy’n gyfrifol am blotio’r llwybr y
bydd pob tîm yn ei ddilyn i ddarganfod eich
rhywogaeth.

– Y Criw Ffilmio sy’n gyfrifol am recordio’r
anturiaeth ar gamera.

– Arweinwyr y Timau sy’n gyfrifol am
wneud yn siŵr fod gan eich tîm bob dim sydd
ei angen arnyn nhw i gadw’n ddiogel a
mwynhau diwrnod yr anturiaeth.

– Y Gohebwyr sy’n gyfrifol am benderfynu
beth y mae’r gynulleidfa angen ei wybod i
ddeall beth ddigwyddodd ar eich anturiaeth.

DOSBARTH LLAWN
1. Gofynnwch i’r disgyblion ddychwelyd i’w timau

gwreiddiol a rhoi gwybod i aelodau eraill eu
tîm beth fuon nhw’n ei wneud.

Sicrhewch fod Arweinwyr y Timau’n rhannu’r
rhestr o adnoddau fydd eu hangen (dillad addas
i’r tywydd a’r tymor, bwyd, dŵr) â’u timau.

2. Trafodwch fel dosbarth: Beth allai fod yn anodd
ei gyflawni ar y diwrnod, a beth fydd 
yn hawdd? A oes unrhyw adnoddau eraill fydd
eu hangen arnoch?

3. Gwers 4, Clip 4: Steve Backshall yn dringo
yng Ngheunant Avon er mwyn dod o hyd i
nyth hebog tramor.

GWAITH CARTREF
Bydd angen i arweinwyr y timau edrych ar y
rhagolygon tywydd ddeuddydd cyn diwrnod yr
anturiaeth.

Gallech ofyn i’r dosbarth bacio’u bagiau gyda’i
gilydd y diwrnod cyn yr anturiaeth.

Byddai llythyr adref yn help i’r plant gofio popeth
fydd ei angen arnyn nhw.



GWERS 5: DIWRNOD YR ANTURIAETH

NOD
Mynd ar ‘anturiaeth’ i ddarganfod
rhywogaeth newydd.

CYSYLLTIADAU Â’R
CWRICWLWM
Bydd y disgyblion yn: 

  Goresgyn heriau corfforol a heriau
datrys problemau gyda phartner neu 
grwp bach.

  Datblygu hyder a hunan-barch drwy
gyflawni rôl yn effeithiol mewn tîm.

GEIRFA ALLWEDDOL
Amodau tywydd (sych/poeth/llaith/oer),
archwilio, blwch cymorth cyntaf,
cydweithredu, diogelwch, dognau, eli ymlid
pryfed, gwaith tîm, hwyl, sach deithio.

PARATOI
Bydd y wers hon yn gweithio orau os gallwch
neilltuo hanner diwrnod i’r gweithgaredd.

Gwnewch yn siŵr fod gennych gymorth
Cynorthwyydd Athro neu gofynnwch i rieni
helpu, yn dibynnu ar bolisi eich ysgol.

Diweddarwch eich asesiad risg.

Gosodwch gonau chwaraeon i nodi pwyntiau
lle bydd yr Arweinwyr Anturiaeth yn gosod
cyfarpar chwaraeon fel rhwystrau’r anturiaeth.

Sicrhewch fod gennych chi/gan y dosbarth:

– Lun Ffeil Ffeithiau o’r ‘rhywogaeth newydd’
wedi’i lamineiddio.

– Y modelau neu’r collages o’r ‘rhywogaeth
newydd’ a wnaed yng ngwers 3.

– Y mapiau a wnaeth y Llyw-wyr yng ngwers 4.

– Y llochesau anifeiliaid a wnaed gan y
Gwyddonwyr yng ngwers 4.

– Sgriptiau’r Gohebwyr a ysgrifennwyd yng
ngwers 4.

– Rhestrau’r Criw Ffilmio o wyth saethiad a
ysgrifennwyd yng ngwers 4.

Ar gyfer y timau ar y diwrnod:

Llungopïwch bump neu chwech o ffurflenni
Darganfod Anifail Newydd i bob tîm (tudalen
30).

Llungopïwch un cerdyn post i bob plentyn
(tudalen 31).

Camerâu ar gyfer y Criw Ffilmio.

Cyfarpar chwaraeon ar gyfer y rhwystrau.

Un pren mesur i bob tîm, clipfwrdd ar gyfer
arweinydd y tîm a phensiliau i gofnodi’r
rhywogaethau newydd o anifeiliaid.

Cyfarpar i’r plant wneud eu baneri tîm eu
hunain.

Dewisol – ‘dognau’ tîm – bariau egni, cacen
mintys Kendal neu siocled poeth, er enghraifft.

Dewisol – eitemau ar gyfer gwisgo fel
anturiaethwyr – gogls, sgarffiau, sachau teithio
ac ati.



CYFLWYNIAD
1. Gwers 5, Clip 1: Mae Steve yn gosod

her i fwynhau’r diwrnod mawr a dod o
hyd i’ch rhywogaeth ddirgel.

2. Gofynnwch i’r Gwyddonwyr, y Llyw-wyr a’r
Arweinwyr Heriau fynd allan.

– Mae angen i’r Gwyddonwyr a’r Llyw-wyr
guddio’r ‘rhywogaeth newydd’ a’r Ffeiliau
Ffeithiau yn y lloches. Gwnewch yn siŵr eu
bod yn cael eu rhoi yn y lleoliad sydd wedi’i
nodi ar y map a wnaed yng ngwers 4. Mae
angen iddyn nhw guddio digon o Ffeiliau
Ffeithiau a modelau i bob grŵp ddarganfod 
a chymryd un.

– Mae angen i Arweinwyr yr Anturiaeth
adeiladu’r rhwystr gynllunion nhw yng ngwers
4, gan ddefnyddio cyfarpar chwaraeon.

3. Mae’r Criw Ffilmio, y Gohebwyr ac Arweinwyr
y Timau’n aros yn y ‘prif wersyll’ (fel na all y
disgyblion weld lle mae’r modelau’n cael eu
cuddio). Gofynnwch iddyn nhw archwilio eu
cyfarpar a gwneud baner ar gyfer eu tîm.

PRIF WEITHGAREDD
1. Gwnewch yn siŵr fod y safle’n barod ac yn

ddiogel cyn i’r disgyblion ddechrau. Gofynnwch
i’r Arweinwyr Heriau brofi’r rhwystrau a
gwneud yn siŵr eu bod yn gweithio. Casglwch 
y mapiau gan y Llyw-wyr.

2. Yr Arweinwyr Heriau i arddangos eu rhwystrau
i’r dosbarth. Ewch o gwmpas i weld pob
gweithgaredd a gynlluniwyd.

3. Eglurwch fod y plant yn mynd ar anturiaeth i
chwilio am rywogaeth newydd. Gofynnwch
iddyn nhw ymuno â chi yn y ‘prif wersyll’ a
disgrifiwch y sefyllfa. Gallwch ddosbarthu
dognau neu hetiau a sgarffiau ychwanegol i’r
anturiaethwyr a thynnu lluniau o’r timau.

4. Eglurwch fod gwyddonwyr fel arfer yn cofnodi
anifeiliaid yn eu cynefin naturiol, ac yn eu gadael
nhw yno. Rhowch ffurflenni Darganfod Anifail
Newydd i bob tîm eu llenwi wrth ddod o hyd i
anifeiliaid newydd. Eglurwch fod y timau, ar yr
achlysur hwn, yn cael dod â’r rhywogaeth

newydd yn ôl i’r prif wersyll am mai ffeiliau
ffeithiau neu fodelau ydyn nhw.

5. Atgoffwch y timau y bydd y Criw Ffilmio a’r
Gohebwyr yn recordio a chofnodi beth sy’n
digwydd ar yr anturiaeth, a gwnewch yn siŵr bod
eu cyfarpar a’u gwaith papur ganddyn nhw.

6. Dosbarthwch un map i bob grŵp, a gofynnwch
iddyn nhw ddilyn y llwybr, gan oresgyn y
rhwystrau ac ymweld â siecbwyntiau i
ddarganfod ‘rhywogaeth newydd’. Gallech ofyn
iddyn nhw oresgyn y rhwystrau bum gwaith yr
un, neu dros gyfnod o amser, er mwyn i’r plant
gael digon o ymarfer corff.

7. Y timau i ganfod rhywogaeth gan ddefnyddio’r
map. Maen nhw’n llenwi ffurflen Darganfod Anifail
Newydd, yn pacio un model i’r sach deithio, yna’n
dychwelyd i’r prif wersyll. Yna, maen nhw’n
cyfnewid mapiau â thîm arall, ac yn mynd i chwilio
am rywogaeth arall. Ailadroddwch.

8. Y timau i ddychwelyd i’r prif wersyll pan glywan
nhw’r sŵn perthnasol.

DOSBARTH LLAWN
1. Fel dosbarth, trafodwch:

– Beth gawsoch chi hyd iddo? Disgrifiwch y ffeiliau
ffeithiau neu’r modelau a thrafodwch sut maen
nhw wedi addasu. 

– Pa enwau roddodd pob tîm i’r darganfyddiadau
newydd? Beth sy’n debyg neu’n wahanol yn yr
enwau? Os oes gennych ddosbarth amlieithog,
gallech drafod beth gallai’r anifail gael ei alw
mewn iaith arall.

– Beth aeth yn dda, beth oedd ddim cystal, a beth
aeth yn wael? A oedd unrhyw beth wedi peri
syndod?

2. Y timau i helpu i dacluso cyfarpar y rhwystrau a
chasglu unrhyw fodelau sydd ar ôl.

GWAITH CARTREF
Pob disgybl i ysgrifennu cerdyn post yn disgrifio’u
diwrnod, gan feddwl am beth wnaethon nhw ei
ddarganfod a sut roedden nhw wedi gweithio fel tîm.



GWERS 6: 
ANTURIAETH LWYDDIANNUS!

NOD
Sôn wrth gynulleidfa am ddiwrnod yr
anturiaeth.

CYSYLLTIADAU Â’R
CWRICWLWM
Bydd y disgyblion yn:

  Creu a chyfleu gwybodaeth ar ffurf
testun, delweddau, sain a modelau 3D
gan ddefnyddio ystod o galedwedd a
meddalwedd TGCh lle bo’n briodol.

  Deall y gall pobl reoli amgylcheddau
naturiol yn gynaliadwy i ddiben penodol, a
nodi cyfleoedd ar gyfer gwella tir yr ysgol.

GEIRFA ALLWEDDOL
Amgylchedd, cyfathrebu, cyflwyniad,
cynulleidfa/cynulleidfa darged, darn i’r
camera, effeithiau sain, goleuo, golygu, iaith
y corff, mynegiant, naws, panio, saethiad
agos, saethiad canolig, saethiad pell,
safbwynt, tôn, uchder y sain

PARATOI
Bydd arnoch angen:

Camerâu digidol â lluniau/ffilm o ddiwrnod yr
anturiaeth.

Cyfrifiaduron i brosesu lluniau/ffilm.

Sgriptiau’r Gohebwyr wedi’u cwblhau.

Dewisol: propiau newyddion e.e. meicroffon ac
arwydd Newyddion Naomi.

Copi A3 o’ch map o faes chwarae’r ysgol.

Sticeri plaen gwyn.

Llungopi o’r Dystysgrif ar gyfer pob disgybl
(tudalen 31).

CYFLWYNIAD
1. Gwers 6, Clip 1: Mae Steve yn gosod her

olaf i rannu’r hyn a wnaethoch â phobl
eraill a chyflwyno adroddiad ar y daith.

2. Eglurwch fod y plant yn mynd i rannu eu
hanturiaeth â chynulleidfa (e.e. grŵp blwyddyn
iau mewn gwasanaeth boreol, rhieni mewn
noson rieni, ymwelwyr a fydd yn gweld
arddangosiad).

3. Gwers 6, Clip 5: Stori Newyddion
Naomi. Gallwch ddefnyddio’r clip i gael
syniadau am sgiliau cyflwyno.

– Ble mae Naomi’n edrych wrth gyflwyno?

– A yw hi’n symud o gwmpas?

– Sut mae hi’n cadw diddordeb y gynulleidfa?

– Sut mae’r newyddion wedi’i rannu?



PRIF WEITHGAREDD
1. Gofynnwch i’r dosbarth: Sut ydych chi am

egluro’r hyn y daethoch o hyd iddo ar yr
anturiaeth?

2. Gofynnwch i’r disgyblion ddewis y lluniau/ffilm
a chwestiynau ac atebion cyfweliadau yr
hoffent eu cynnwys yn eu cyflwyniad neu
arddangosiad.

3. Gallai’r disgyblion greu arddangosiad gweledol,
yn dangos ar y map ble daethon nhw o hyd i’r
rhywogaethau newydd, gan ddefnyddio cortyn i
gysylltu’r cardiau Ffeil Ffeithiau â thiriogaethau’r
rhywogaethau newydd.

4. Gofynnwch i’r disgyblion sgriptio, ymarfer a
gwella’u cyflwyniadau.

DOSBARTH LLAWN
1. Gwyliwch bob cyflwyniad.

2. Dosbarthwch dystysgrifau Anturiaeth
Lwyddiannus! Cynhaliwch seremoni wobrwyo
ar gyfer y disgyblion, naill ai bryd hyn neu ar 
ôl y cyflwyniad gerbron cynulleidfa.

3. Atgoffwch y dosbarth fod gan anturiaethau
bwrpas, sy’n aml yn ymwneud â gwella’r
amgylchedd neu warchod bywyd gwyllt.

4. Gwers 6, Clipiau 2, 3, 4 a 6:
Dangoswch un o’r clipiau o’r plant yn
adeiladu gwesty i fygiau, sut mae edrych
am ddraenogod, neu fanteision gwarchod
barcutiaid neu ddyfrgwn.

5. Trafodwch fel dosbarth: Beth nesaf? Beth ydyn
ni wedi’i ddarganfod am ein hamgylchedd a’r
cynefinoedd sy’n bodoli? Sut gallen ni wella ein
hamgylchedd i ddenu mwy o fywyd gwyllt i fyw
gerllaw?

6. Os hoffech chi wneud rhagor dros fywyd gwyllt
yn eich ysgol, mae llawer o adnoddau ar gael
i’ch helpu. Gweler y tu mewn i’r clawr ôl am
fanylion.

GWAITH CARTREF
Ysgrifennwch lythyr at Gyngor yr Ysgol yn rhoi
syniadau ar sut i wella tir yr ysgol ar gyfer bywyd
gwyllt.



Ymunodd yr
anturiaethwr a’r
cyflwynydd teledu â thîm
o arbenigwyr ar gathod mawr
a chriw ffilmio yn jyngls a
mynyddoedd Bhutan. Aethon
nhw ati i chwilio am deigrod er
mwyn dod o hyd i dystiolaeth 
a allai helpu i achub teigrod
gwyllt rhag diflannu’n llwyr.
Roedd y gyfres ddogfen, 
Lost Land of the Tiger, 
yn dilyn eu taith. Bhutan

2010

Dros 100 mlynedd yn ôl,
doedd pobl ddim yn credu
fod ocapïod yn bodoli.
Roedden nhw’n credu mai
anifeiliaid ffug wedi’u creu o
jiraffod a sebras oedden
nhw! Ond gwelodd y dyn
hwn fod yr ocapi yn anifail
go iawn.

1901

CARDIAU ANTURIAETHWYR

Galapagos

Cadwraethwyr y 
rhaglen EDGE 

Syr Harry Johnston

Mary Anning

Ymunodd y Sais hwn â llong
arolygu a bu’n teithio am
bum mlynedd, gan aros
mewn sawl man. Bu’n
edrych ar anifeiliaid ac yn
ysgrifennu am sut maen nhw
wedi addasu i’r man lle maen
nhw’n byw a sut mae
hynny’n eu helpu i oroesi.
Defnyddiodd yr hyn a welodd
i ddatblygu ei Ddamcaniaeth
Esblygiad.

Dechreuodd hon archwilio ei
hardal leol pan oedd hi’n 11
oed! Daeth o hyd i ffosilau
creaduriaid nad oedd neb
erioed wedi’u gweld o’r
blaen. Enw un oedd
ichthyosor, creadur tebyg i
ddolffin hynafol.

1831-1836

1814

Dorset, Y DU

2008

Mae hon yn perthyn i
sefydliad a fu’n astudio
ystlumod cacwn (bumblebee
bats). Dyma famal lleiaf y
byd, a’r unig fath o ystlum
tebyg sydd wedi goroesi, ar ôl
iddo wahanu oddi wrth bob
math arall o ystlum dros 40
miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Daeth y tîm hwn o
wyddonwyr o hyd i
rywogaeth o’r enw loris main
Horton Plains. Roedden
nhw’n arfer meddwl ei fod yn
anifail diflanedig! Mae pob
rhywogaeth o loris wedi
addasu’n dda ar gyfer gweld
yn y nos gyda’u llygaid
anferth!

Gwlad Thai

Kate Jones

Sri Lanca

2009

Charles Darwin Steve Backshall

Congo



Robert Falcon Scott Alfred Russell Wallace

Mary Kingsley Ed Stafford

Doedd gwyddonwyr gwledydd y
gorllewin erioed wedi clywed am
saolas tan iddyn nhw gael eu
darganfod 15 mlynedd yn ôl yn
unig gan y sefydliadau hyn a
ffurfiodd dîm i fynd i chwilio
amdanyn nhw yng Ngwarchodfa
Natur Vu Quang. Mae
gwyddonwyr yn dal i geisio
darganfod ai math o afr, antelop
neu fuwch yw’r rhywogaeth.
Mae’r saola mewn perygl o
ddiflannu am fod pobl yn ei hela 
a’i fod yn colli ei gynefin.

Teithiodd y dyn hwn ar hyd
glannau afon fwyaf y byd o’i
tharddiad i’r môr. Cymerodd
y daith 860 diwrnod. Ei nod
oedd creu antur fawr y gallai
pobl ei dilyn ar-lein. Roedd e
eisiau i bobl wybod am effaith
datgoedwigo yn y jyngl.

1895

1992

Fietnam

2010

Afon Amazon

Roedd hon yn nyrs, yn 
awdur ac yn naturiaethwraig.
Defnyddiodd ganŵ ar ei
hanturiaethau dros ganrif yn
ôl. Fe wnaeth hi ddarganfod
pethau am feddyginiaeth ac
am fathau o bysgod trydan!
Dyma un rhywogaeth o
bysgod a gasglwyd 
ganddi ac a gafodd ei 
enwi ar ei hôl hi, sef y
Brycinus Kingsleyae.

WWF/Gweinyddiaeth
Coedwigaeth Fietnam

Angola

1910-1913

1854-1862

Bu’r dyn hwn yn ymchwilio i
rywogaethau ar wahanol
ynysoedd rhwng Indonesia 
ac Awstralia tua 150 o
flynyddoedd yn ôl. Gwelodd fod
gan anifeiliaid â’r un hynafiaid
(fel hen hen deidiau a neiniau!)
nodweddion tebyg, ond roedden
nhw’n dal i fod wedi addasu’n
wahanol i weddu i’r man lle
roedden nhw’n byw.

Ynysoedd Indonesia

ac Awstralia

Aeth y dyn hwn a’i dîm i
ymchwilio tir, rhywogaethau
a thywydd Pegwn y De.
Daethant o hyd i ffosilau
planhigion a oedd yn dangos
fod yr Antartig yn ddigon
cynnes i blanhigion mawr allu
tyfu yno filiynau o
flynyddoedd yn ôl! Tynnwyd
y llun hwn yn ystod
anturiaeth Terra Nova.

Yr Antartig

2009-2011

Mae’r tîm hwn yn 
dod o hyd i ffeithiau am ba mor
gyflym mae cap iâ Cefnfor yr
Arctig yn diflannu, beth sy’n
achosi hyn, a sut gallai effeithio
ar y byd i gyd. Mae cap iâ yr
Arctig yn cyflymu cynhesu
byd-eang. Fel arfer, bydd eira
ac iâ yn ffurfio haen warchodol
dros yr Arctig sy’n ei oeri. Pan
fo’r cap hwnnw’n toddi, mae’r
ddaear yn amsugno mwy o
olau’r haul ac yn cynhesu.

Arolwg Arctig Catlin

Yr Arctig



ENGHREIFFTIAU O FAPIAU

Gogledd

20
m

G
ar

dd
 B

yw
yd

 G
w

yl
lt 

N
at

ur
al

 
H

ist
or

y 
M

us
eu

m
, L

lu
nd

ai
n

G
w

ar
ch

od
fa

 N
at

ur
 

Pu
lb

or
ou

gh
 B

ro
ok

s 
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

 2
00

 m
et

r 
 

M
an

 g
w

yl
io

Gw
yb

od
ae

th
/

Hy
sb

ys
fw

rd
d 

Se
dd

au
 

Go
rs

af
 D

yw
yd

d 

Ad
ei

la
d

Co
ed

 

Gâ
t 

A
llw

ed
d:

 

Co
rs

/g
la

sw
el

lti
r g

w
ly

b

Ll
w

yb
r c

yh
oe

dd
us

Ll
w

yb
r 

Ff
en

s

Gw
ry

ch

Gl
an

 a
fo

n 

Pw
ll 

dŵ
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Fish

CARDIAU ADDASIADAU (RHAN 1)

Mamal 
Aderyn 

Ymlusgiad 

Pysgodyn

Amffibiad

Bwystfil bach

Mae llinell sensitif,
arbennig ar hyd ystlys y
creadur yn synhwyro
cryndod neu symudiad, felly
mae’n gwybod bod
ysglyfaethwr yn dod cyn iddo
allu ei weld.

Mae ei wisgers yn helpu’r
creadur hwn i synhwyro pa
fylchau sy’n ddigon mawr
iddo yn y tywyllwch.

SYNNWYR RHYFEDDOL
Mae’n bosibl fod y
creadur hwn yn gallu gweld
40 gwaith yn well 
na ni yn y nos.

Mae’r creadur hwn yn fflicio’i
dafod i ddod ag arogleuon yn yr
aer i gysylltiad â synwyryddion
ar dop ei geg. Mae pob fforc o’r
tafod yn synhwyro gwahanol
bethau, gan ei helpu i wybod o
ble daw’r arogl.

SYNNWYR RHYFEDDOL

Mae clyw gwych yn helpu’r
creadur hwn i ganfod ei
ysglyfaeth a chlywed
gelynion.

SYNNWYR RHYFEDDOL
Mae gan y creadur hwn
lygaid cyfansawdd. Maen
nhw wedi’u creu o gannoedd
o gelloedd bach iawn, ac
maen nhw’n wych am ganfod
symudiadau.

Penhwyad

Gwiwer

Tylluan 
frech 

Neidr y gwair 

Broga Peunog

SYNNWYR RHYFEDDOL SYNNWYR RHYFEDDOL

SYNNWYR RHYFEDDOL



Nid oes angen i’r creadur
hwn adael y dŵr byth, ar
wahân i neidio allan o bryd
i’w gilydd i osgoi cael ei fwyta.
Mae’n anadlu, yn byw ac yn
bwydo yn y dŵr.

CARTREF PERFFAITH
Mae’r creadur hwn yn
gwneud nyth o frigau a dail i
gysgu ynddi fyny fry mewn
coeden.

CARTREF PERFFAITH
Mae llawer o adar yn adeiladu
nythod er mwyn magu eu
hadar bach, er na fyddan
nhw’n byw yno drwy’r amser.
Ond mae’r creadur hwn yn
aros yn yr un diriogaeth ar
hyd ei oes felly mae’n adnabod
ei gartref yn dda iawn.

CARTREF PERFFAITH

Mae angen dŵr llonydd, fel
pwll dŵr, ar y creadur hwn lle
gall ddodwy wyau, yn ogystal â
digon o lystyfiant yn llawn
bwystfilod bach i’w hela o
gwmpas yr ochrau.

CARTREF PERFFAITH
Fel arfer, mae’r creadur hwn
yn gorffwys ar blanhigion yn
y nos ond yn dod o hyd i le
sych i gysgu dros y gaeaf.

CARTREF PERFFAITH

Mae esgyll cryfion a siâp
llithrig, tebyg i ddeigryn, yn
helpu’r creadur hwn i symud
yn effeithlon.

SYMUDIADAU ARDDERCHOG

Mae gan y creadur yma
fodiau cryf i fachu mewn
canghennau. Pan fydd
eisiau dringo i lawr, gall
droi ei draed 180 gradd,
claddu ei grafangau yn y
boncyff a hongian 
gerfydd ei goesau ôl.

Mae’r creadur hwn yn dewis
llefydd llaith am mai dyna lle
mae’r rhan fwyaf o’i fwyd (fel
brogaod) yn byw. Mae hefyd
angen rhywle heulog lle gall
gynhesu ei gyhyrau.

CARTREF PERFFAITH

Mae gan y creadur hwn blu 
llyfn tu hwnt ar ei adenydd 
i bylu’r sŵn wrth iddo
sleifio drwy’r coed yn 
chwilio am ysglyfaeth. Mae
blaen ei adenydd yn grwn i’w
helpu i droi a throelli drwy’r
coed yn ei gartref yn y coetir.

SYMUDIADAU ARDDERCHOG SYMUDIADAU ARDDERCHOG

SYMUDIADAU ARDDERCHOG SYMUDIADAU ARDDERCHOG SYMUDIADAU ARDDERCHOG

Mae coesau ôl cryf a thraed
gweog yn ddelfrydol ar gyfer
neidio a nofio. 

Gall adennydd mawr gario’r
creadur hwn dros gannoedd o
filltiroedd ond adennydd
lawer iawn yn llai sydd gan
fwystfilod bach eraill nad
ydyn nhw’n hedfan mor bell.

Mae rhan uchaf corff y creadur
hwn yn llyfn iawn er mwyn
llithro drwy lystyfiant, ond 
mae ganddo gen garw oddi tano
er mwyn ei helpu i wthio’i hun
yn ei flaen.



Mae ceg y creadur
hwn wedi ei addasu i’w
ddeiet – dannedd mawr
gan yr ysglyfaethwyr,
neu gegau garw i grafu cen
oddi ar gerrig gan rai o’r
rhywogaethau llai.

BWYTA ANHYGOEL
Mae dannedd mamaliaid
yn aml yn dangos beth
yw eu deiet: llydan a
gwastad ar gyfer malu
hadau neu laswellt,
miniog ar gyfer rhwygo 
cig ac agor cnau.

Mae pigau adar yn
dangos beth maen
nhw’n ei fwyta. Pigau
bachog ar gyfer torri
cnawd, neu bigau main, fel
gefel fach, ar gyfer tynnu
pryfed o risgl coed.

Gall oedolion neidio i ddal 
eu hysglyfaeth ac yna’i
lyncu’n gyfan.

Mae’r pryfyn hwn yn sugno
neithdar planhigion drwy ei
sugnydd hir, ond pan oedd yn
larfa, byddai’n bwyta dail
drwy’r dydd. 

Po fwyaf y nifer, po
fwyaf diogel fydd y
creadur hwn. Nid yn
unig bod llawer mwy o lygaid i
wylio rhag perygl, ond os caiff
rhywun ei ddal, mae’n fwy
annhebygol mai chi fydd e!

AMDDIFFYNIAD MARWOL
Mae byw mewn coed yn helpu’r
creadur hwn i gadw o ffordd y
rhan fwyaf o ysglyfaethwyr,
ond mae ei ddannedd miniog 
ar gyfer torri cnau yn gallu
brathu hefyd.

Os oes gan adar lygaid ar ochr
eu pennau, gallant weld
360 gradd o’u cwmpas i
weld ysglyfaethwyr.
Mae gan adar hela fel
hwn lygaid sy’n wynebu
ymlaen i weld ble’n union 
mae eu hysglyfaeth. 

Mae coesau ôl pwerus a
thraed gweog yn ddelfrydol
ar gyfer neidio a nofio.

AMDDIFFYNIAD MARWOL AMDDIFFYNIAD MARWOL

AMDDIFFYNIAD MARWOL AMDDIFFYNIAD MARWOLAMDDIFFYNIAD MARWOL

Gall y creadur hwn
fwyta’i ysglyfaeth yn
gyfan. Gall lyncu pethau
enfawr. Mae’n eu bachu
gyda’i ddannedd sy’n wynebu
am yn ôl ac yna’n “cerdded” 
ei geg a’i gorff dros yr
ysglyfaeth. Does dim 
dianc!

BWYTA ANHYGOEL BWYTA ANHYGOEL

BWYTA ANHYGOEL BWYTA ANHYGOEL BWYTA ANHYGOEL

CARDIAU ADDASIADAU (RHAN 2)

Gall y creadur hwn chwistrellu
olew sy’n arogleuo’n ffiaidd 
er mwyn cadw ysglyfaethwyr
draw.

Mae marciau llygaid mawr
(nid llygaid go iawn) ar yr
adennydd yn gwneud i’r
creadur hwn ymddangos yn
rhy fawr i’w lyncu!



TÎM:

GWYDDONYDD

ENW:

TÎM:

ENW:

TÎM:

ENW:

TÎM:

ENW:

BATHODYNNAU ROLAU

LLYWIWRARWEINYDD HERIAU

Chi sy’n gyfrifol am
gynllunio a recordio

cyfweliadau’n sôn am 
eich anturiaeth.

GOHEBYDD 
CRIW FFILMIO

Chi sy’n gyfrifol am
recordio’r anturiaeth 

ar gamera.

TÎM:

ENW:

TÎM:

ENW:

Chi sy’n gyfrifol am sicrhau
lloches addas ar gyfer eich

rhywogaeth newydd.

Chi sy’n gyfrifol 
am greu heriau’r

anturiaeth

Chi sy’n gyfrifol am
gynllunio llwybr at y
rhywogaeth newydd.

Chi sy’n gyfrifol am wneud
yn siwr bod gan eich tîm
bopeth y mae ei angen.

ARWEINYDD TÎM



GWYDDONWYR
Chi sy’n gyfrifol am greu lloches ar gyfer y 
rhywogaeth newydd.

Meddyliwch am addasiadau’ch rhywogaeth. Pa fath o loches
fydd yr anifail ei angen? Cynlluniwch sut fydd y lloches yn
edrych a phenderfynwch pa ddeunyddiau i’w defnyddio i’w
chreu. Gallwch ddefnyddio gwrthrychau naturiol neu wedi’u
hailgylchu, fel brigau, dail, cardbord.
Ydych chi’n mynd i guddliwio’r lloches i’w gwneud yn

anoddach ei gweld? Mae angen iddi fod yn ddigon mawr i
gynnwys holl fodelau neu luniau’ch tîm o’r rhywogaeth
newydd.
Casglwch beth fydd ei angen arnoch ac adeiladwch y lloches.

ARWEINWYR HERIAU
Chi sy’n gyfrifol am gynllunio heriau’r anturiaeth y 
bydd y timau’n eu cwblhau ar ddiwrnod yr antur.

Bydd pob Arweinydd Heriau yn cynllunio her i’r timau eraill ei
goresgyn fel rhan o’u hanturiaeth. Er enghraifft, gallai cylchoedd
fod yn gerrig i groesi ‘afon’, neu gallech ofyn i’r timau eraill
‘ddringo’ ar hyd y maes chwarae fel pe bai’n wyneb clogwyn.
Pa gyfarpar fyddwch chi’n ei ddefnyddio i greu eich her antur? 
A yw’n ddiogel? Pa sgiliau fydd yr her yn eu profi? 
Beth fyddai’ch her pe bai’n digwydd yn y byd naturiol? 
Boncyff ar draws gagendor? Cerrig camu? 
Tynnwch lun o’r her, ac ysgrifennwch gyfarwyddiadau 
ar ei chyfer.

LLYW-WYR Chi sy’n gyfrifol am blotio’r llwybr y bydd pob tîm yn ei ddilyn i
ddarganfod eich rhywogaeth.

Ble mae’ch rhywogaeth newydd yn byw? Pa mor fawr fyddai ei thiriogaeth?
Lliwiwch ardal ar y map sy’n dangos tiriogaeth yr anifeiliaid, fel bod y timau eraill yn
gwybod lle i ddechrau edrych.
Siaradwch ag Arweinydd Heriau eich tîm i gael enw a lleoliad y rhwystr y mae wedi’i 
greu. Bydd angen i’ch map gynnwys hwn. Marciwch y rhwystr ar y map.
Meddyliwch am rywle da i guddio eich cardiau Ffeil Ffeithiau, fel bod y timau’n gallu 
dod o hyd iddyn nhw ar y ffordd. Marciwch hwn ar y map fel ‘siecbwynt’.
Gan ddechrau o’r Prif Wersyll, cynlluniwch lwybr i’r timau ei ddilyn i fynd â nhw at 
eich rhywogaeth newydd. Cofiwch, efallai na ddylech chi nodi’r llwybr mwyaf amlwg.
Ysgrifennwch gyfarwyddiadau i fynd gyda’ch map. Ceisiwch ddefnyddio iaith briodol. 
Er enghraifft, gallech ddweud ‘ewch 5 cam tuag at y brif gât’ neu ‘ewch 7 cam i’r 
gogledd, yna trowch 90°’.

CYFARWYDDIADAU ROLAU



CRIW FFILMIO

Chi sy’n gyfrifol am recordio’r 
anturiaeth ar gamera.

Ymarferwch y saethiadau 
canlynol:

1. SAETHIAD HIR – Mae saethiad hir yn gadael i chi weld
popeth, felly dyma’r saethiad cyntaf fel arfer i’ch helpu i
ddangos beth sy’n digwydd. Gallech ei ddefnyddio i
ddangos y cynefin yn gyfan.
2. SAETHIAD CANOLIG – Dangos cymeriadau o’u canol 
i fyny. Mae’n ddefnyddiol wrth ffilmio pobl yn siarad.
Gallech ei ddefnyddio mewn cyfweliadau.
3. SAETHIAD AGOS – Defnyddiwch hwn i ddangos llawer
o fanylder. Gallech ei ddefnyddio i ddangos wyneb
rhywun neu fanylion eich rhywogaeth.

Pa ddelweddau fydd angen i chi eu recordio ar
ddiwrnod yr anturiaeth? Pa saethiadau fydd orau ar
gyfer pob cam o’r diwrnod? 
Byddwch yn gweithio gyda’r Gohebydd ar y diwrnod,
felly bydd angen i chi’ch dau drafod eich cynlluniau. 
Ar bapur A4, cynlluniwch a brasluniwch 8 saethiad
i’w gwneud ar ddiwrnod yr anturiaeth. Cofiwch
ddefnyddio saethiadau ar ddechrau ac ar ddiwedd
eich anturiaeth, yn ogystal â saethiadau o’ch tîm 
yn goresgyn y rhwystrau.



ARWEINWYR Y TIMAU

Chi sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr fod gan
eich tîm bob dim y mae ei angen i gadw’n
ddiogel a mwynhau diwrnod yr anturiaeth. 

Edrychwch ar y gwahanol fathau o dywydd:

Pa ddillad a chyfarpar fyddech chi eu hangen ar
gyfer tywydd heulog braf, a pha broblemau allech 
chi eu hwynebu os yw’n boeth? 

Gallai pobl orboethi, felly dylen
nhw aros yn y cysgod cymaint 
â phosibl. Dylech osgoi rhedeg 
o gwmpas ormod. Gwnewch yn
siwr nad oes neb yn dihydradu –
bydd angen iddyn nhw yfed dwr.

Hetiau
Eli haul
Crysau llewys byr
Trowsus byr
Sbectol haul
Dwr

Nawr, meddyliwch am fathau eraill o dywydd: 
glaw, eira, gwynt, a llenwch y Siart Asesu Tywydd.
Ewch i wefan dywydd y BBC ac edrychwch 
am eich rhagolygon pum diwrnod lleol.
Gwnewch restr o’r pethau fydd angen ar eich tîm ar
gyfer y tywydd a ragwelir. Pa hanfodion fydd angen 
i chi ddod â nhw, fel bwyd, dwr, sachau teithio ac
esgidiau call?
Bydd angen i chi weld sut fydd y tywydd go iawn
ddeuddydd o flaen llaw, fel y gallwch roi gwybod
i’ch tîm beth yn union fydd ei angen!

PROBLEMAU POSIBLTYWYDD CYFARPAR FYDD EI ANGEN
SIART ASESU TYWYDD

HAUL

GLAW

EIRA

GWYNT



Helo, fy enw i yw ………………………………… ac rwyf i yma yn ………………………………………

gyda fy nhîm, ……………………………………………………………………  Maen nhw ar fin mentro i

……………………………………………………………………………………………………………

lle byddan nhw’n edrych am ………………………………………………………………………………

Maen nhw’n debygol o wynebu rhwystrau anodd ar y ffordd, er enghraifft …………………………………

………………………… a …………………………………………………………………………

Beth am gael gair gyda nhw i ddarganfod mwy?

Cwestiwn 1 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Cwestiwn 2 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Cwestiwn 3 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Cwestiwn 4 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Cwestiwn 5 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Dyna’r cyfan oddi wrtha i. Nôl â ni i’r stiwdio!

SGRIPT

GOHEBWYR
Chi sy’n gyfrifol am benderfynu beth sydd
angen i’r gynulleidfa ei wybod er mwyn
deall beth ddigwyddodd ar eich anturiaeth.

Dychmygwch eich bod yn egluro beth yw’r
anturiaeth, ac ymarferwch ei hegluro i’r gohebwyr
eraill. Defnyddiwch y sgript i’ch helpu.
Dychmygwch eich bod yn cyfweld â thîm yr anturiaeth
ar gyfer Live ’n’ Deadly. Beth hoffech chi ei ofyn iddyn
nhw? Ceisiwch feddwl am gwestiynau gyda’r gohebwyr
eraill. Ceisiwch feddwl am gwestiynau agored fel eich
bod yn cael atebion gwell na ‘Ie’ a ‘Na’.

Dyma rai enghreifftiau i’ch rhoi ar ben ffordd. 
Am beth ydych chi’n chwilio? Beth yw eich rôl a beth
sy’n rhaid i chi ei wneud? Ble rydych chi’n chwilio?

Dewiswch un cwestiwn y byddech yn hoffi ei ofyn 
i bob aelod o’ch tîm. Ysgrifennwch hwn yn eich
sgript. Byddwch yn gweithio gyda’r Criw Ffilmio 
ar y diwrnod, felly bydd angen i chi drafod eich
cynlluniau gyda nhw.



LLYWIWR Disgrifiwch gynefin y creadur. Defnyddiwch o leiaf dri gair disgrifio.

Sut fyddai’r creadur yn teimlo i’w gyffwrdd yn eich barn chi? 
A yw’n bigog, yn llysnafeddog, yn feddal? A yw’n gynnes neu’n oer?

Rhestrwch un ffaith ddiddorol am y creadur –
dewiswch un o’r Ffeil Ffeithiau.

Ydy’r creadur hwn yn beryglus i’ch tîm? 
Rhestrwch unrhyw beryglon y gallwch chi eu gweld.

Sut un yw’r creadur i edrych arno?
Disgrifiwch ef, neu tynnwch lun sydyn ohono.

Helpwch y tîm i feddwl am enw i’r creadur. Gallai fod yn enw sy’n ymwneud 
â’i gynefin, ei ymddangosiad, beth mae’n ei fwyta neu un o’i addasiadau.

Ein henw ar y rhywogaeth
newydd hon yw:

GWYDDONYDD

CRIW FFILMIO

GOHEBYDD

ARWEINYDD
HERIAU

ARWEINYDD TÎM

ENW’R TÎM

FFURFLEN DARGANFOD ANIFAIL NEWYDD

Criw Ffilmio – tynnwch lun o’r creadur newydd yma.



!!
Mae hyn yn tystio bod

wedi cymryd rhan mewn anturiaeth Live ’n’ Deadly

!!

!!



PETHAU ERAILL
I’W HYSTYRIED
DYSGU Y TU ALLAN I’R
YSTAFELL DDOSBARTH
Cod dosbarth: Gyda’r dosbarth, ychwanegwch
bwyntiau at eich cod dosbarth ar gyfer dysgu yn yr
awyr agored. Meddyliwch am beth sy’n wahanol am
fuarth chwarae’r ysgol pan mae’n cael ei ddefnyddio
amser chwarae ac ar gyfer dysgu.

Ffiniau: Dywedwch yn glir wrth y disgyblion ble
maen nhw fod i archwilio a’r mannau lle nad ydyn
nhw fod i fynd.

Prif wersyll: Cytunwch ar fan ymgynnull. 
Gallech nodi siâp ar y llawr gan ddefnyddio 
cyfarpar chwaraeon.

Sain dychwelyd i’r gwersyll:Ymarferwch y sain
fydd yn dangos bod angen i’r disgyblion ddychwelyd
i’r prif wersyll.

GWELLA AMGYLCHEDD 
YR YSTAFELL DDOSBARTH
Arddangosiad map ar y wal: Gwnewch fap
mawr o’r maes chwarae a’i labelu i ddangos yr enw
newydd roddodd y plant arno yng ngwers 1. Wrth i’r
gwersi fynd yn eu blaenau, anodwch y map â gwaith
y disgyblion, gan ddefnyddio cortyn a phinnau bawd 
i greu llinell rhwng gwaith y disgyblion a’r man lle
digwyddodd ar y map.

Geirfa allweddol: Gofynnwch i’r disgyblion ddewis
un gair newydd, a’i ysgrifennu mor fawr â phosib ar
ganol darn o bapur A4. Ymchwiliwch i’w ddiffiniad
drwy ddefnyddio’r geiriadur. Tynnwch luniau i fynd
gyda’r gair ac ysgrifennwch y diffiniad i greu
arddangosiad dosbarth

Cornel llyfrgell: Dewch â llyfrau a chylchgronau
am natur i’r dosbarth i gefnogi dysgu’r plant e.e. 
All About Animals, National Geographic Kids, DK Find
Out, a llyfrau ffeithiol am anifeiliaid. Mae llawer o
gynlluniau darllen yn cynnwys themâu’n ymwneud 
ag anturiaethwyr. Os yn bosibl, benthyciwch lyfrau
ffuglen â lluniau am anturiaethwyr fel Mary Anning –
The Story of a Fossil Girl gan Catherine Brighton, 
neu The Beagle with Charles Darwin gan Fiona
MacDonald a Mark Bergin.

Arddangosiad cadwyn fwyd:Y disgyblion i 
dynnu lluniau ar fyrddau gwyn bach o’r hyn fyddai’r
anifeiliaid yn y Cardiau Addasiadau’n ei fwyta. 
Yna, beth sy’n eu bwyta nhw! Ailadroddwch. Gall 
y disgyblion dynnu lluniau ar gyfer arddangosiadau
cadwyn fwyd sy’n hongian gyda’i gilydd fesul tri.

Arddangosiad crwn o gylch bywyd: Gall y
disgyblion ddewis anifail o’r Cardiau Addasiadau, 
ac ymchwilio a thynnu llun y camau eraill yn ei gylch
bywyd. Gellir defnyddio’r pedwar llun fel gêm, gan
ofyn i ddisgyblion eraill eu gosod yn eu trefn ac
yna’u gludo ar gylchoedd yn y drefn gywir.



Gwylio Adar yr Ysgol yr RSPB:
www.rspb.org.uk/schoolswatch/index.aspx

Llefydd i Natur y BBC – Dewch o hyd i fuchod
coch cwta:
www.bbc.co.uk/schools/teachers/breathingplaces/class_
activities/spot_ladybirds.shtml

Adran Bioamrywiaeth NHM: 
www.nhm.ac.uk/nature-online/biodiversity

Mapio Camau Gweithredu ar Fioamrywiaeth:
http://ukbars.defra.gov.uk/maps/Planning/Index 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth: 
Chwiliwch am eich cyngor a’r Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth

Addasiadau Anifeiliaid
Gêm paru pigau’r RSPB:
www.rspb.org.uk/youth/play/waiter.aspx 

Gêm adeiladu aderyn yr RSPB – Avian Resurrection:
www.rspb.org.uk/youth/play/avianresurrection.aspx

Adran Addasu’r RSPB:
www.rspb.org.uk/youth/learn/adaptation/index.aspx

Adran Addasiadau NHM: 
www.nhm.ac.uk/kids-only/life

Gwyddoniaeth a rhywogaethau newydd
‘My Own Exhibition’ NHM:
www.nhm.ac.uk/resources-rx/files/my_own_exhibition-
14392.pdf

‘I want to be an ’ologist’ NHM: 
www.nhm.ac.uk/kids-only/ologist/zoologist

Oriel luniau NHM: 
www.nhm.ac.uk/kids-only/picture-gallery

Gwneud mwy dros natur
Gweithgareddau dosbarth Llefydd i Natur y BBC:
www.bbc.co.uk/schools/teachers/breathingplaces/class_
activities

RSPB – Creu gardd sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt:
www.rspb.org.uk/advice/gardening/wildlife-
friendly_garden.aspx

RSPB – Gwneud cacen i adar:
www.rspb.org.uk/youth/makeanddo/activities/birdcake.aspx

Gwobrau Gweithredu Bywyd Gwyllt yr RSPB:
www.rspb.org.uk/youth/makeanddo/do/actionawards

Anturiaethwyr ac Anturiaethau
EDGE of existence – anturiaethau sŵolegwyr:
www.edgeofexistence.org

Gêm Mission: explore NHM: 
www.nhm.ac.uk/kids-only/fun-games/mission-explore

Arddangosfa Scott NHM: 
www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/scott-expedition-
coming/index.html

Cynadleddau fideo anturiaethau NHM: 
www.nhm.ac.uk/education

Adnoddau Arolwg yr Antartig Prydain:
www.antarctica.ac.uk/about_antarctica/teacher_resources
/index.php

Gêm Indus Valley y BBC:
www.bbc.co.uk/schools/indusvalley

ZSL New Discoveries:
www.zsl.org/conservation/discoveries

The Fuchs Foundation – Athrawon yn 
archwilio’r pegynau:
www.fuchsfoundation.org/page/19/educational-
resources.htm

Mapiau a Mapio
Arolwg coed NHM:
www.nhm.ac.uk/education/online-resources/urban-tree-
survey/index.html

Planhigion yn ôl Cod Post NHM:
www.nhm.ac.uk/nature-online/life/plants-fungi/postcode-
plants

Digimap (map Arolwg Ordnans am ddim 
i ysgolion): 
http://digimapforschools.edina.ac.uk/login.html

Cynefinoedd
Cynefinoedd BBC Bitesize:
www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/living_things/
plant_animal_habitats/read1.shtml

Cynefinoedd BBC Nature: 
www.bbc.co.uk/nature/habitats

Gêm cynefinoedd BBC Schools:
www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/habitats.shtml

Bywyd gwyllt lleol
Arolwg Bywyd Gwyllt OPAL (Lloegr):
www.opalexplorenature.org

LAWRLWYTHIADAU AC ADNODDAU DEFNYDDIOL
Nid yw’r BBC yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

http://www.nhm.ac.uk/nature-online/life/plants-fungi/postcode-plants/
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/living_things/plant_animal_habitats/read1.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/teachers/breathingplaces/class_activities/spot_ladybirds.shtml
www.bbc.co.uk/schools/teachers/breathingplaces/class_activities
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