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Mae rhoi prawf ar wyddoniaeth wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud yn Bang Goes the

Theory. Rydyn ni eisiau ysbrydoli cenhedlaeth newydd o bobl ifanc i brofi gwyddoniaeth yn

ymarferol ac i feithrin chwilfrydedd gydol oes ynglyn â sut mae’r byd yn gweithio a sut mae

gwyddoniaeth yn ffurfio’r byd o’n cwmpas. 

Rydyn ni wedi creu’r pecyn yma i’w gwneud hi mor hawdd â phosibl i chi i ddefnyddio’r

cynnwys gorau o’r ddwy gyfres gyntaf o Bang Goes the Theory i greu gwersi gwyddoniaeth

ymarferol, deniadol ar gyfer y disgyblion. Rydyn ni’n gobeithio y byddwch yn mwynhau ei

ddefnyddio! 

Tîm Bang 

Croeso i Becyn Athrawon 

Bang Goes the Theory 



Bang Goes the Theory

Bang Goes the Theory yw sioe flaengar BBC One ar gyfer unrhyw un sydd ag

unrhyw chwilfrydedd ynglyn â bywyd, y bydysawd, ac a dweud y gwir, tipyn o

bopeth. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarganfod sut mae gwyddoniaeth yn ffurfio’r

byd o’n cwmpas trwy dorchi’n llewys a bwrw ati. 

Mae’r pecyn hwn yn cymryd y darnau gorau o ddwy gyfres gyntaf Bang Goes the
Theory er mwyn dod â gwyddoniaeth yn fyw i rai 11-16 oed. Mae’n cynnwys
cynlluniau gwersi wedi eu llunio o gwmpas themâu o’r sioe, adnoddau ar gyfer
ystafell ddosbarth a dolenni penodol cwricwlwm a dysgu. Mae’r holl glipiau y
byddwch eu hangen wedi eu cynnwys ar y DVD sydd wedi ei chynnwys. 

Mae’r adnodd yma wedi ei chynllunio gan ‘BBC Learning’ mewn cydweithrediad ag
arbenigwyr addysg gwyddoniaeth: 
• i’w gwneud yn hawdd i athrawon gyflwyno gwersi gwyddoniaeth ymarferol a  

deniadol yn cynnwys themâu o’r gyfres ar y teledu; 
• i ysbrydoli myfyrwyr i ddatblygu eu diddordeb mewn gwyddoniaeth ymhellach; 
• i annog myfyrwyr i ddarganfod sut mae gwyddoniaeth yn ffurfio’r byd o’n cwmpas; 
• i weithio ar draws y gwahanol gwricwla, meysydd llafur a byrddau arholi yn Lloegr, 

yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. 

Os hoffech chi fwy o gopïau o’r pecyn hwn, mae ar gael i’w lawrlwytho o:
bbc.co.uk/teachers/bang

Gall y clipiau sy’n cyd-fynd â’r pecyn hefyd gael eu ffrydio o wefan ‘Class Clips’ y
BBC: bbc.co.uk/learningzone/clips

Pwrpas y pecyn 
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Sut mae defnyddio’r pecyn hwn 

Rydyn ni wedi cynllunio’r defnydd yn y pecyn yma i fod mor hyblyg ac addasadwy â
phosibl. Mae yna 18 o gynlluniau gwersi wedi cael eu creu i ffitio’n fras mewn
gwersi 60 munud. Ond, rydyn ni’n deall y byddwch chi mae’n debyg eisiau addasu’r
cynnwys i weddu’ch blaenoriaethau dysgu ac anghenion eich dosbarth penodol. 

Mae’r cynlluniau gwersi’n cynnwys amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â Bioleg,
Cemeg a Ffiseg. Maen nhw wedi eu trefnu’n fras yn ôl eu hanhawster cynyddol ac
mae pob cynllun yn nodi’n glir ar gyfer pa grŵp oed mae’n addas. Mae yna hefyd
rai syniadau ymestynnol ar ddiwedd y pecyn sy’n fwy dyrys ac yn addas ar gyfer
astudio pellach neu archwilio fel rhan o glwb gwyddoniaeth.

Rydyn ni wedi cynllunio’r cynlluniau gwersi i’ch galluogi chi ddewis a dethol pynciau
sy’n ffitio’ch cynllun gwaith chi. Gall pob gwers sefyll ar ei phend ei hun a does dim
rhaid ei dysgu yn ôl y drefn, felly gallwch ddefnyddio’r adnodd yn ôl eich gofynion
eich hun. Mae’r Amcanion Dysgu ar gyfer pob gwers yn fwriadol eang er mwyn
caniatáu ar gyfer gwahaniaethau mewn gofynion cwricwlaidd ar draws y DU.  

Lle bo hynny’n berthnasol, rydyn ni wedi cynhyrchu taflenni gwaith sy’n cael eu
defnyddio ochr yn ochr â’r cynlluniau gwersi, Mae’r rhain wedi eu cynllunio i’w
llungopïo’n hawdd fel y gellir eu dosbarthu i’r dosbarth cyfan. 

Os hoffech chi hyd yn oed fwy o syniadau anelwch am bbc.co.uk/bang sy’n orlawn
o ffilmiau yn cynnwys uchafbwyntiau o’r gyfres deledu, gwyddoniaeth ymarferol,
nodweddion unigryw ar y we ac atebion fideo Ask Yan.

Iechyd a diogelwch 

Byddwch yn ymwybodol bod rhai o’r ffilmiau ar y DVD yn cynnwys ymddygiad a

allai gael ei ddynwared a’i fod yn berygl. Dylech bob amser ei gwneud yn glir i’ch

myfyrwyr na ddylen nhw, dan unrhyw amgylchiadau, geisio dynwared unrhyw un

o’r arbrofion a wneir gan y cyflwynwyr yn y ffilmiau oni bai eu bod yn cael eu

cyfarwyddo i wneud hynny yn y dosbarth, dan arolygiaeth briodol. 

bbc.co.uk/bang


Dangosydd bresych coch 
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Dangosydd bresych coch 

Addas ar gyfer: 11–14 oed

Dolenni’r cwricwlwm a dysgu:
• Asidau ac alcalïau 

Amcanion dysgu:
• Eglurwch beth yw dangosydd a’r hyn mae’n ei wneud.
• Archwiliwch a yw sylweddau’r cartref yn asidau neu’n alcalïau.

© BBC

• Rhowch daflen Gwneud Dangosydd i’r myfyrwyr. 
Gofynnwch iddyn nhw wneud dangosydd asid ac   
alcali o fresych coch trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar 
y daflen waith. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr ddefnyddio’r dangosydd i 
brofi toddiannau hysbys o asid, alcali a dwr distyll. 

• Anogwch y myfyrwyr i ddefnyddio’u canlyniadau i 
nodi a yw’r toddiant ‘dirgel’ yn asid neu’n alcali. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i ddefnyddio’r dangosydd 
i brofi’r toddiannau cartref rydych chi wedi eu 
darparu. Fe allan nhw gofnodi eu canlyniadau ar y 
daflen waith. 

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

• Gwyliwch Glip 1
• Eglurwch eich bod yn mynd i ddefnyddio bresych coch i wneud dangosydd asid ac alcali a 

phrofi rhai sylweddau bob dydd i weld a ydyn nhw’n asidau neu’n alcalïau.

Gweithgareddau datblygu 

Gwneud Dangosydd 
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Eisiau archwilio ymhellach? 
• Gallai’r gweithgaredd yma gael ei ymestyn i gynnwys eglurhad o’r raddfa pH a’r ffaith 

bod gwahanol ddangosyddion yn rhoi gwahanol liwiau.  

• Gellid hefyd ymestyn yr archwiliad yma o asidau ac alcalïau trwy wneud profion blasu 
o asidau ac alcalïau diogel i benderfynu a oes tueddiadau’n bodoli. Gallai myfyrwyr 
brofi’r rhagdybiaeth bod asidau’n cael eu disgrifio’n gyffredin fel sur neu siarp ac 
alcalïau fel chwerw.

Ystyried ac adolygu

© BBC

• Gwyliwch Glip  2
• Trafodwch a yw canlyniadau’r myfyrwyr yn cytuno â rhai Dr Yan.
• Gofynnwch i’r myfyrwyr i gwblhau’r ymarfer didoli cardiau ‘Asid neu Alcali’r Cartref?’ trwy 

dorri’r cardiau ar y daflen waith a’u rhannu’n asidau ac alcalïau.   
• Trafodwch a yw’r myfyrwyr yn meddwl mai asidau neu alcalïau yw’r mwyaf perygl.  A 

newidiwyd eu meddwl trwy brofi’r sylweddau yn y wers hon? 

Byddwch angen

• Clip   1   (2’23”)
• Clip   2   (1’37”)
• Taflen waith Gwneud Dangosydd 
• Cardiau Asid neu Alcali’r Cartref?  
• Bresych coch
• Toddiant asid (0.1 mol/dm3 HCl)
• Toddiant alcali (0.1 mol/dm3 NaOH)
• Dŵr distyll 
• Toddiant dirgel 
• Asidau’r Cartref (e.e. finegr,

lemonau, winwns picl, sudd oren 
lemonêd, saws tomato, cola)

• Tiwbiau profi

• Alcalïau’r cartref (e.e. meddyginiaethau 
diffyg traul, past dannedd, cannydd,
nwyddau glanhau, soda pobi, sebon)

• Rhodenni troi gwydr
• Biceri
• Standiau trybedd
• Matiau gwrth-wres 
• Llosgyddion Bunsen
• Siswrn 
• Dŵr tap 
• Rhwyllenni 
• Piped
• Dalwyr tiwbiau profi 
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Iechyd a diogelwch 
• Dylai canllawiau arferol labordy gael eu gweithredu ar gyfer yr holl weithgareddau (yn 

cynnwys offer amddiffyn llygaid).

• Ni ddylai myfyrwyr fwyta unrhyw fwydydd oni bai eu bod yn cael eu cyfarwyddo i wneud 

hynny gan yr athro.

• Rhaid cymryd gofal wrth ddefnyddio siswrn i dorri’r bresych.

• Rhaid gadael i’r toddiant oeri ac ni ddylai’r myfyrwyr drafod y biceri nes ei bod yn 

ddiogel gwneud hynny.

• Os oes bwyd yn cael ei fwyta yn y labordy, rhaid i’r athro sicrhau nad oes perygl o 

halogiad. Efallai yr hoffech chi wneud y profi blas mewn ystafell technoleg bwyd.

• Dylech sicrhau bod myfyrwyr ag alergeddau arbennig yn cael eu cymryd i ystyriaeth pan 

fyddwch yn paratoi’r wers hon. 

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau. 

Nodiadau technegydd
• Ni ddylid defnyddio asidau ac alcalïau ar grynodiadau uwch na’r hyn a nodir heb yr 

asesiadau risg priodol a rhagofalon diogelwch.   
• Dylai’r toddiant dirgel gael ei wneud o unai 0.1 mol/dm3 HCl neu NaOH.
• Os yn cynnal profion blasu, mae asidau addas ar gyfer eu blasu’n cynnwys orennau, 

lemonau, finegr, melysion ‘acid drops’, sierbert a melysion sur. Gallai alcalïau addas 
gynnwys soda pobi a meddyginiaethau camdreuliad.

Dangosydd Bresych Coch8



Gwneud Dangosydd 
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Mae nifer o ddangosyddion asid ac alcali wedi eu gwneud o blanhigion. Yn yr arbrawf yma fe
fyddwch yn gwneud dangosydd o fresych coch ac yn rhoi prawf ar asidau ac alcalïau. 

Beth i’w wneud 

1. Llenwch y bicer i’r lefel 100cm3 gyda dŵr. 
2. Torrwch y bresych coch yn ddarnau mân gyda’r 

siswrn a’u rhoi yn y bicer.
3. Poethwch y bicer gan ddefnyddio’r fflam las ar 

eich llosgydd Bunsen.
4. Yn ofalus iawn trowch y bresych, a’i wasgu’n 

ysgafn gan ddefnyddio’r rhoden wydr.
5. Unwaith y bydd y dŵr wedi troi’n borffor tywyll, 

tynnwch oddi ar y gwres a gadewch i’r 
cymysgedd oeri. 

6. Defnyddiwch biped i gymryd peth o’r hylif oer, 
porffor a’i ychwanegu i 2 i 3cm3 o asid mewn 
tiwb profi. Cofnodwch y lliw a welwch chi ar 
gefn y daflen waith yma. 

7. Ychwanegwch beth at 2 i 3cm3 o ddŵr distyll 
mewn tiwb profi a chofnodwch y lliw. 

8. Ychwanegwch beth at 2 i 3cm3 o alcali mewn 
tiwb profi a chofnodwch y lliw.

9. Rhowch 2 i 3cm3 o’r toddiant dirgel mewn tiwb 
profi a defnyddiwch y dangosydd i ddarganfod   
a yw’n asid neu’n alcali. 
Profwch rai sylweddau cartref a gweithiwch 
allan a ydyn nhw’n asidau neu’n alcalïau. 
Defnyddiwch y tabl ar gefn y daflen waith yma i 
gofnodi’ch canlyniadau. 

Byddwch angen

• Bresych coch
• Piped
• Siswrn
• Llosgydd Bunsen 
• Bicer 250cm3

• Mat gwrth-wres 

• Rhwyllen 
• 3 tiwb profi 
• Stand trybedd 
• Dŵr tap 

• Daliwr tiwbiau profi 
• Dŵr distyll 
• Toddiant dirgel
• Toddiant asid
• Toddiant alcali 
• Sylweddau cartref 
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Gwneud Dangosydd

Profi sylweddau’r ty 

A yw’r toddiant dirgel yn asid neu alcali?

Ychwanegwyd y dangosydd at:

Asid

Dŵr distyll 

Alcali

Toddiant dirgel 

Y sylwedd a brofwyd Y lliw a welwyd Asid neu Alcali?

Y lliw a welwyd

10
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Asid neu alcali’r cartref? 

Torrwch y cardiau allan a’u didol yn asidau ac alcalïau 
Ta

ble
di 

ca
mdr

eu
lia

d 

Glanhawr
cegin 
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Archwilio ffrithiant 
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Addas ar gyfer: disgyblion 11–14 oed

Dolenni’r cwricwlwm a dysgu:
Grymoedd, ffrithiant, trosglwyddo ynni

Dolenni’r cwricwlwm a dysgu:
• Disgrifio beth yw ffrithiant.
• Cynllunio a chwblhau ymchwiliad i ffrithiant.
• Adnabod ffrithiant mewn cyd-destunau’r byd real. 

© BBC
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Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i rwbio’u dwylo gyda’i gilydd mor galed â phosibl gan arsylwi beth 
sy’n digwydd.

• Plethwch dudalennau dau lyfr gyda’i gilydd a heriwch y myfyrwyr i’w tynnu oddi wrth ei gilydd. 
• Gwyliwch Glip  3  i fynd yn nôl dros sut mae ffrithiant yn effeithio ar wrthrychau sy’n symud ar 

draws ei gilydd. 

Gweithgareddau datblygu 

Ymchwilio Ffrithiant 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr gynllunio a chynnal ymchwiliad i ffrithiant yn defnyddio rampiau, 
arwynebeddau a masau gwahanol. Y newidyn dibynnol yw’r grym sydd ei angen i gychwyn y 
gwrthrych i symud i lawr ramp (a fesurir gan lusgo’r gwrthrych i lawr y ramp gan ddefnyddio 
mesurydd newton). Mae’r newidynnau annibynnol posibl yn cynnwys ongl y llethr, mas ac 
arwynebedd y gwrthrych. Gall esgidiau rhedeg fod yn wrthrychau da i’w profi yn y 
gweithgaredd yma. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i feddwl am enghreifftiau o ffrithiant wrth ei waith yn y byd real.  
Trafodwch sut y gallai myfyrwyr wahanu’r achosion yma i fathau ‘da’ a ‘drwg’ o ffrithiant. Er 
enghraifft gellir gweld ffrithiant ‘da’ mewn breciau car neu deiars yn gafael yn y ffordd. 
Enghraifft gyffredin o ffrithiant ‘drwg’ yw cydrannau’n rhwbio mewn injan car. Gofynnwch i’r 
myfyrwyr i feddwl am ffyrdd y gallen nhw gynyddu nau leihau faint o ffrithiant sy’n bresennol 
mewn rhai o’u henghreifftiau. 

• Gwyliwch Glip  4  ac eglurwch i’r myfyrwyr bod hon yn enghraifft go iawn o’r modd y gall 
ffrithiant fod yn ddefnyddiol. Gofynnwch i fyfyrwyr i grynhoi yn eu geiriau eu hunain neu 
mewn diagram sut mae ffrithiant yn helpu sgiwyr.

Archwilio ffrithiant 



archwilio ffrithiant

Iechyd a diogelwch 
• Mae canllawiau labordy arferol yn gymwys ar gyfer y gweithgareddau i gyd. 

• Rhaid cymryd gofal os yn defnyddio masau mawr. 

• Dylid dweud wrth y myfyrwyr na ddylen nhw ailadrodd camp ddringo sugnwr 

llwch Jem.
• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg ddigonol wedi cael ei gwblhau.

Eisiau archwilio ymhellach? 

Ystyried ac adolygu 

© BBC

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i drafod sut y gallen nhw ddefnyddio sugnwr llwch i ddringo adeilad. 
• Gwyliech Glip  5  i ddarganfod a oes unrhyw rai o syniadau’r myfyrwyr yr debyg i rai Jem.

• Fe allech archwilio effeithiau ffrithiant ymhellach 
trwy herio’r myfyrwyr i godi jar o reis graen hir gan 
ddefnyddio cyllell a ffrithiant. I wneud hyn gofynnwch i’r  
myfyrwyr i lenwi jar neu botel wag â reis ac yna roi 
cyllell fwrdd arferol i mewn i’r top. Yn ofalus, gwthiwch y 
gyllell i mewn ac allan o’r botel fel bod y gronynnau o 
reis yn adlinio’u hunain o’i chwmpas, a thrwy hynny 
gynyddu’r arwynebedd sydd mewn cyswllt rhwng y reis 
â’r gyllell. Wrth i hyn ddigwydd, bydd y maint o ffrithiant 
gaiff ei greu’n cynyddu i’r pwynt lle gellir codi’r jar gan 
ddefnyddio carn y gyllell. Gellir dod o hyd i fanylion 
llawn ac eglurhad ynglyn â sut mae hyn yn digwydd 
gyda’r ffilm ‘Sticky Rice’ ar: bbc.co.uk/bang/handson

• Gallech archwilio’r ffordd mae ffrithiant yn cael ei 
ddefnyddio yn y byd naturiol trwy feddwl am 
eirlithradau. Gwyliwch Glip  6  a thrafodwch gyda’r 
myfyrwyr sut mae eirlithradau’n cael eu creu gan 
leihad yn y ffrithiant rhwng gwahanol haenau o eira.

Byddwch angen 

• Clip   3   (2’21”)

• Clip   4   (5’31”)

• Clip   5   (3’41”)

• Clip   6   (2’36”)
• Dau lyfr clawr caled trwchus 

• Mesuryddion Newton 
• Rampiau
• Masau
• Amrywiaeth o ddefnyddiau i’w 

defnyddio fel arwynebeddau 
rampiau (e.e. papur, plastig, pren, 
papur swnd)

Nodiadau technegydd
• Bydd angen i’r mesuryddion Newton fod y math mae myfyrwyr yn eu dal, 

nid sefyll arnyn nhw

14
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Pwysedd dan ddwr 
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Llong danfor

Y Pencadlys 

Malwod gludiog
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Pwysedd dan ddwr 

Addas ar gyfer: 11–16 oed

Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: 
Pwysedd, gronynnau mewn hylifau a nwyon

Amcanion dysgu:
• Disgrifiwch drefniant gronynnau mewn hylif a nwy ac eglurwch y newidiadau a achosir 

gan bwysedd.
• Eglurwch pam fod yna fwy o bwysedd dŵr ar ddyfnder mwy.
• Disgrifiwch yr effaith mae pwysedd yn ei gael ar anifeiliaid a sut mae rhai wedi addasu 

i wahanol amgylcheddau. 
• Disgrifiwch sut y gall pwysedd dŵr fod yn ddefnyddiol.

© BBC

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

• Gwyliwch Glip  7 
• Gofynnwch i’r myfyrwyr drafod yr effeithiau gafodd y pwysedd dŵr cynyddol ar Dallas wrth 

iddo gyrraedd dyfnderau mwy.

Gweithgareddau datblygu 

Pwysedd  Dan Ddŵr 

• Gofynnwch i fyfyrwyr i gysylltu balwn fechan i ddau ben darn byr o diwb gwydr a suddo un 
pen ohono mewn dŵr dwfn – er enghraifft sinc llawn, potel â’i thop wedi ei dorri i ffwrdd 
neu danc mawr. Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro pam fod y balwn sydd wedi ei rhoi dan y    
dŵr yn crebachu a’r llall yn chwyddo.  

Gwneud Plymiwr Cartesaidd 

• Gwyliwch Glip  8
• Rhowch y daflen waith Gwneud Plymiwr Cartesaidd a gofynnwch iddyn nhw wneud plymiwr 

Cartesaidd. Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro pam fod y plymiwr yn suddo pan fyddan nhw’n 
gwasgu’r botel. Gellir cael manylion llawn am y gweithgaredd yma ynghyd â’r ffilm Straw 
Submarine ar: bbc.co.uk/bang/handson

Addasiadau Anifeiliaid 

• Gwyliwch Glip  9
• Gofynnwch i’r myfyrwyr i feddwl am neu ymchwilio anifeiliaid eraill sydd wedi eu haddasu i 

fyw ar ddyfnder mawr. Efallai yr hoffen nhw ddefnyddio ‘Wildlife Finder’ y BBC y gallwch ei 
ffeindio ar bbc.co.uk/wildlifefinder i’w helpu gyda’u hymchwil. 

16 ^
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Pwysedd dan ddwr 

Iechyd a diogelwch
• Mae canllawiau labordy arferol yn gymwys ar gyfer yr holl weithgareddau 

(yn cynnwys offer amddiffyn llygaid).

• Ar gyfer y gweithgaredd Eisiau archwilio ymhellach? cyntaf rhaid i’r botel gael 

ei chynhesu’n ysgafn mewn padell o ddŵr, nid yn uniongyrchol nac mewn 

microdon.
• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gynnal.

Eisiau archwilio ymhellach? 

Nodiadau technegydd 
• Ar gyfer y gweithgaredd datblygu cyntaf cymrwch ddarn byr o diwb 

gwydr a rhowch dopyn rwber ym mhob pen i selio i mewn i’r balŵn. Nid 
yw’n cael ei argymell bod myfyrwyr yn gosod tiwb gwydr trwy fyngau.   

• Gall arbrawf y Plymiwr Cartesaidd gael ei ymestyn trwy 
roi’r botel mewn bath dŵr cynnes. Wrth i’r dŵr yn y botel 
gynhesu, mae’r pwysau’n cynyddu a bydd y plymiwr yn 
suddo. Ar y pwynt yma dylai’r gwres gael ei droi i ffwrdd 
neu dylai’r botel gael ei thynnu oddi yno. Neu gallech ail-
wneud yr arbrawf gyda dŵr halen er mwyn caniatáu i’r 
myfyrwyr archwilio effeithiau dwysedd cynyddol mewn dŵr. 
Bydd angen i’r myfyrwyr ychwanegu mwy o fas i’r plymiwr 
er mwyn ei wneud yr un dwysedd â’r dŵr. 

• Gallai myfyrwyr hefyd archwilio ehangiad thermol aer trwy 
ddefnyddio’u dwylo i gynhesu fflasg llawn o aer wedi ei 
chysylltu â thiwb cludo mewn bicer o ddŵr fel a ddangosir 
yn y llun. Fel mae’r aer yn y fflasg yn cynhesu, mae’n 
ehangu ac yn gwthio’r aer allan o’r tiwb wrth iddo greu 
swigod. Mae’r gweithgaredd yma’n cysylltu’n agos â’r wers 
Grymoedd mewn Rocedi Dŵr ar dudalen 41.

Ystyried ac Adolygu 
• Gwyliwch Glip  10
• Gofynnwch i’r myfyrwyr i egluro sut mae’r pwysedd ar ddyfnderoedd yn helpu gwaith achub 

o longau tanfor.
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Byddwch angen
• Clip   7   (3’19”)
• Clip   8   (2’35”)
• Clip   9   (2’57”)

• Clip  10  (4’26”)
• Taflen waith Gwneud Plymiwr 

Cartesaidd
• Balŵns bychain 
• Cwpanau  

• Byngau rwber wedi eu gosod ar ddarnau 
byr o diwbiau gwydr (gweler nodiadau’r 
Technegydd) 

• Poteli 2-litr diodydd meddal â chaeadau 
• Dŵr tap 
• Cydau bach o bupur a halen

Neu:
Wellt plastig wedi eu torri’n ddarnau 
tua 4cm o hyd a phlastisin 

© BBC
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1. Rhowch y cydau bach o gonfennau mewn cwpanaid o ddŵr. Dewiswch un sy’n arnofio 
gyda dim ond ychydig bach yn dangos uwchben y dŵr. 
Neu:
Os ydych chi’n defnyddio darn o welltyn plastig, rhowch ddarn bach o blastisin i selio bob   
pen a rhowch hwn mewn cwpan o ddŵr. Ychwanegwch neu tynnwch blastisin o’r pennau  
fel ei fod yn arnofio uwchben y dŵr.

Nawr dyma’ch plymiwr. 

2. Llenwch y botel bron i’r top gyda dŵr. 
3. Rhowch eich plymiwr yn y dŵr a llenwch y gweddill â dŵr. 
4. Sgriwiwch dop y botel ymlaen yn dynn.
5. Gwasgwch a gollyngwch ochrau’r botel yn ysgafn ac arsylwch beth sy’n digwydd i’r plymiwr.

Gwneud Plymiwr Cartesaidd 

© BBC

Beth i’w wneud 

Byddwch angen 

• Potel 2-litr diod meddal â chaead
• Cwpan 
• Dŵr tap 

• Cydau bach o gonfennau (e.e. saws)
Neu:
Ddarn byr o welltyn plastig (tua 4cm 
o hyd) a phlastisin 
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Grisialau clyfar a hydoddedd

Lloagydd Bunsen 

Bathodyn  

car
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Grisialau clyfar a hydoddedd

Addas ar gyfer: 11–14 oed

Dolenni’r cwricwlwm a dysgu:
Cyflyrau mater, gwahanu cymysgeddau 

Amcanion dysgu:
• Nodi y gallai newidiadau mewn ynni ddigwydd yr un pryd â hydoddi a grisialiad a 

disgrifio’r rhain fel  ecsothermig neu endothermig.
• Dadansoddi data ar sut y gall tymheredd effeithio ar hydoddedd. 

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr a ydyn nhw wedi defnyddio gwresogydd dwylo ailwefradwy tebyg i’r 
rhai sy’n cynnwys hylif di-liw sy’n troi’n solid gwyn pan fo disg metel yn cael ei glicio.  
Dangoswch sut mae un yn gweithio a phasiwch rhai o gwmpas i’r myfyrwyr eu teimlo. 

• Dangoswch sut y gall y gwresogydd dwylo gael ei ‘ailwefru’ trwy ei ailgynhesu mewn dŵr berw.
• Heriwch y myfyrwyr i egluro beth sy’n digwydd yn y sefyllfa yma. Efallai yr hoffech chi hefyd 

gysylltu’r gweithgaredd yma gyda’r newidiadau ynni mewn prosesau cildroadwy. 

Gweithgareddau datblygu 

Stalagmidau 

• Gwyliwch Glip  11
• Crëwch eich toddiant gorddirlawn eich hun fel eich bod yn gallu ailadrodd y gweithgaredd 

stalagmid a ddangosir yn y ffilm. I wneud hyn, dylech roi 125g sodiwm ethanoad-3-dŵr (sodiwm 
asetad-3-dŵr) mewn bicer hollol lân ac ychwanegu 12.5cm3 o ddŵr distyll. Cynheswch yn araf 
gan ei droi nes y bydd wedi toddi. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr a ydyn nhw’n gwybod pam fod cymaint o solid yn gallu toddi mewn cyn 
lleied o hylif. Trafodwch y modd y gwneir hyn yn bosibl gan y moleciwlau dŵr oedd wedi cael eu 
trapio yn y grisialau cyn cael eu rhyddhau i actio fel toddydd.  

• Tra bod y toddiant yn dal yn boeth, arllwysych e’n ofalus i mewn i ficer hollol lân. Rhowch orchudd 
neu haenen lynu dros y bicer a gadewch iddo oeri yn yr oergell nes bod ei angen ar gyfer yr 
arddangosiad.  

Archwiliad Hydoedd

• Rhowch y daflen waith Archwilio Hydoddedd i’r myfyrwyr a gofynnwch iddyn nhw gynnal 
archwiliad i sut mae tymheredd yn effeithio ar hydoddedd.  

• Fe allan nhw wedyn ddefnyddio’r daflen waith Archwilio Hydoddedd – Dadansoddi Data i 
gynnal dadansoddiad data – unai ar y data maen nhw wedi ei gasglu neu ar yr hyn a 
ddarperir ar y daflen waith. 
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Grisialau clyfar a hydoddedd 

Iechyd a diogelwch 
• Dylai canllawiau arferol labordy gael eu gweithredu ar gyfer yr holl 

weithgareddau (yn cynnwys offer amddiffyn llygaid).

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau.  

Nodiadau technegydd 
• Gellir ailddefnyddio sodiwm ethanoad trwy ei gynhesu i’w ail-doddi yn ei 

ddŵr grisialu. Ond rhaid ei gadw’n hollol lân a heb ei halogi. Os bydd yn 
ailgrisialu’n rhy gynnar, ceisiwch ychwanegu ychydig o ddŵr ychwanegol.

• Gallech archwilio’r ffaith nad yw pob cyfansoddyn yn fwy toddadwy mewn toddyddion ar 
dymheredd uwch, a dyma pam mae diodydd pefriog yn mynd yn fflat yn gyflymach ar 
ddiwrnod poeth. 

• Gallech ofyn i’r myfyrwyr i dyfu eu grisialau eu hunain o halwynau gwahanol trwy glymu 
hadyn i ddarn o edau cotwm neu lein bysgota denau iawn a’u hongian mewn toddiant 
dirlawn. Gellir cael grisialau da o sylffad potasiwm alwminiwm (alum), sylffad magnesiwm 
a sylffad haearn (II). 

• Gallech ofyn i’r myfyrwyr ymchwilio a yw eu data’n debyg i’r rhai gafwyd gan wyddonwyr 
eraill trwy wneud yr un ymchwil ar-lein. 

Eisiau Archwilio Ymhellach? 

© BBC

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i drafod y data maen nhw wedi ei gasglu. Beth fyddai’n digwydd 
petaech chi’n dirlenwi toddiant o sodiwm clorid ar 70°C ac yna’i oeri i 25°C? 

• Pa mor bell allech chi allosod y graff? A allai fynd y tu hwnt i 100°C? 
• Arddangoswch y stalagmid sodiwm ethanoad. 

Ystyried ac Adolygu 

Byddwch angen

• Clip  11  (2’25”)
• Clip  12  (4’19”)
• Taflen waith archwilio 

hydoddedd 
• Taflen waith archwilio 

hydoddedd –
taflen waith Dadansoddi Data

• Gwresogyddion dwylo  
ailwefradwy 

• Thermomedrau 
• Rhodenni troi gwydr 

• Clorian top padell 
• Bwced metel 
• 125g sodiwm ethanoad-3-

dŵr (sodiwm asetat-3-
dŵr)

• Sodiwm sylffad (gellid   
defnyddio sodiwm 
clorid os nad yw hwn ar gael)

• Poteli 500cm3 o ddŵr  
mwynol wedi eu selio

• Rhew 
• O lleiaf 750g halen
• Papur graff

• Biceri
• Ysbodolau 
• Dŵr distyll 
• Oergell 
• Slipiau gorchudd 

Neu:
Haenen lynu 

• Llosgyddion Bunsen
• Standiau trybedd
• Matiau gwrth-wres 
• Rhwyllenni 
• Silindrau mesur 
• Dŵr Tap 

Gweithgareddau datblygu, parhad... 

Tra-oeri 
• Gofynnwch i’r myfyrwyr feddwl am ymddygiad grisialau ymhellach trwy drafod sut a pham mae 

dŵr yn rhewi.
• Gwyliwch Glip 12
• Unai arddangoswch y gweithgaredd i’r ffilm i’r dosbarth neu gofynnwch i’r myfyrwyr ei 

ailadrodd mewn grwpiau. Gellir cael gafael ar fanylion llawn am y gweithgaredd yma ochr yn 
ochr â’r ffilm Tra-oeri ar: bbc.co.uk/bang/handson
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Yn dibynnu ar ba dymheredd mae’ch athro
wedi ei glustnodi i chi, paratowch fath rhew
neu trefnwch y cyfarpar fel y dangosir yn y
darlun. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn gadael
eich rhoden droi yn eich bicer gan y gallai
hynny ei wneud yn ansefydlog.

Fy nhymheredd yw__________ oC.

Mae gan y bicer gwag fas o

_______________ g.

Beth i’w wneud 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Rhowch y glorian ar sero gyda’r bicer yn dal
arno ac yna mesurwch yn union 50.0g o
sodiwm sylffad i mewn i’r bicer.

Defnyddiwch silindr mesur i fesur 50cm3 o
ddŵr a’i arllwys i mewn i’ch bicer.

Gwnewch y dŵr y tymheredd a glustnodwyd
ar eich cyfer gan eich athro, unai trwy ei
gynhesu gan ddefnyddio llosgydd Bunsen neu
trwy ei oeri mewn bath rhew. Ceisiwch gynnal
y tymheredd yma trwy gydol yr arbrawf. 

Cofnodwch fas ficer gwag, sych, trwy ei roi ar
glorian pen padell. 

Archwilio Hydoddedd 

© BBC

Gwybodaeth diogelwch 

Gwisgwch amddiffyniad llygad trwy gydol yr arbrawf yma.  

• Dau ficer 
• Thermomedr
• Rhoden droi
• Ysbodol 
• Llosgydd Bunsen

• Sodiwm sulffad 
• Silindr mesur 
• Bath rhew
• Clorian top padell 
• Dŵr tap  

Byddwch angen 

22



6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.

12.

Symudwch y bicer, rhowch y glorian ar sero
eto a mesurwch mas y bicer gyda’r sodiwm
sylffad ynddo. Dylai fod 50.0g yn fwy nag
oedd pan oedd yn wag. Cofnodwch y mas
yma.

Ychwanegwch un ysbodol o sodiwm sylffad
i’ch dŵr a’i droi’n ysgafn gan ddefnyddio
rhoden gymysgu. Pan fydd wedi toddi,
ychwanegwch ysbodol arall a’i droi. Cofiwch
gadw’r ysbodol yn sych. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw’ch dŵr ar
y tymheredd roddwyd i chi gan eich athro
drwy’r amser. Daliwch i ychwanegu
ysbodolau o sodiwm sylffad a’i droi nes eich
bod yn cyrraedd y pwynt lle nad oes rhagor
yn toddi a bod y grisialau yn aros ar ddiwedd
y bicer.  

Cofnodwch fas y bicer sy’n cynnwys y sodiwm
sylffad sych, sydd heb ei ddefnyddio. 

Nawr tynnwch o’r gwerth yma fas y bicer
gwag i ddarganfod mas y sodiwm sylffad
sydd ar ôl. 

Nawr tynnwch fas y sodiwm sylffad sydd ar ôl
o’r 50.0g ti ddarganfod y mas a doddoch chi
yn y dŵr.

Fe wnaiff eich athro’ch helpu i
ddadansoddi’ch data ar graff.

Mas fy micer gyda 50.0g o sodiwm

sylffad yw  ____________________ g. 

Mas fy micer gyda’r sodiwm sylffad

sydd ar ôl ynddo yw ___________ g.

Mae y sodiwm sylffad sydd ar ôl yw

__________________ g.

Mas y sodiwm sylffad a doddwyd yn y

dwr ar  ________ oC 

yw __________ g.
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Cafodd gwahanol doddion eu harchwilio i weld sut cafodd eu hydoddedd ei effeithio 
gan dymheredd y toddydd, sef y dŵr.  Dyma’r data a gasglwyd.

Archwilio Hydoddedd - Dadansoddi Data 

Ar bapur graff, plotiwch y data yma gyda 
‘Tymheredd (°C)’ fel y newidyn annibynnol 
ar yr echel x a’r ‘Mas o’r toddyn a doddwyd
mewn 50cm3 o ddŵr (g)’ ar yr echel y.

Tynnwch linellau llyfn o’r ffit gorau drwy eich
data, gan anwybyddu unrhyw ganlyniadau
afreolaidd. Does dim angen i’ch llinellau
po’r ffit gorau fod yn syth a does dim angen
iddyn nhw gychwyn yn y man cychwyn. 

Atebwch y cwestiynau yma:

Allwch chi feddwl

am unrhyw ffyrdd

i wella’r

ymchwiliad yma?

1.

2.

4.

Beth allai fod wedi 

eu hachosi nhw? 

Oes yna unrhyw  

ganlyniadau anarferol?

Tymheredd
(oC) NaCl Na2SO4 Ba(NO3)2

20 5 4

21 10 5

19 21 6

23 24 7
22 23 9
23 23 10

23 22 12

24 22 14

24

10

20

30

40
50
60

70

80

90 21 16

Mas y toddyn a doddwyd mewn 50cm3 o ddŵr (g) 

Defnyddiwch y golofn wag yn y tabl isod i gofnodi canlyniadau’ch dosbarth. 

3.

Ein canlyniadau: 
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Cyflymder a natur sain

amser arall

clochwydr wedi ei wacáu 

cloch
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Cyflymder a natur sain

Addas ar gyfer: 11–14 oed

Dolenni’r cwricwlwm a dysgu:
Sain

Amcanion dysgu: 
• Amcangyfrif cyflymder sain a’i gymharu â chyflymder golau. 
• Egluro pam na all sain deithio trwy wactod.
• Egluro pam fod sain yn teithio gyflymaf mewn solidau ac arafaf mewn nwyon. 

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

• Rhowch drawfforch sy’n dirgrynu mewn bicer o ddŵr a sylwch ar y sblashis.
• Rhowch drawfforch sy’n dirgrynu nesaf at bel tenis bwrdd yn hongian o stand glampio ar 

edau cotwm a sylwch arni’n dirgrynu. 
• Rhowch drawfforch sy’n dirgrynu ar reiddiadur metel a gwrandewch ar y sain chwyddedig. 
• Eglurwch beth yw sain a sut mae’n teithio. 

Gweithgareddau datblygu

Sainlun 

• Ewch â’r myfyrwyr allan i gae’r ysgol. Gofynnwch i fyfyriwr gerdded i ffwrdd oddi wrth y 
dosbarth tra’n bwrw padell fetel yn uchel â llwy. Sylwch y pellaf mae’r myfyriwr yn ei 
gerdded, y mwyaf yr oedi rhwng gweld y llwy yn bwrw’r badell a chlywed y sain. 
Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro pam fod hyn yn digwydd.

Cyflymder sain

• Rhowch stopwatshis i’r myfyrwyr a gofyn iddyn nhw sefyll un pen o drac rhedeg 100m.  
Taniwch y pistol mabolgampau o ben arall y trac a gofynnwch i’r myfyrwyr i amseru’r    
gwahaniaeth amser rhwng gweld y pwff o fwg a chlywed y sain. Casglwch holl amserau’r 
disgyblion at ei gilydd a dewch o hyd i gyfartaledd y dosbarth (a ddylai fod tua 0.3 eiliad). 
Gofynnwch i’r myfyrwyr i ddefnyddio hyn i gyfrifo cyflymder sain (340m/s).

• Gwyliwch Glip  13  i weld arddangosiad o hyn.
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Ystyried ac adolygu

Natur Sain

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i weithio mewn parau lle mae 
un ohonyn nhw’n crafu un pen o’r bwrdd yn dawel 
ac mae’r llall yn eistedd y pen arall yn gwrando 
(ddylen nhw ddim bod yn gallu clywed y crafu). Yna 
gofynnwch iddyn nhw ailadrodd yr ymarfer, ond 
dylai’r myfyriwr sy’n gwrando roi ei glust ar y bwrdd. 
Nawr eu bod yn gallu clywed y crafu, eglurwch bod 
hyn yn meddwl bod sain yn teithio’n well trwy solidau 
na nwyon. Gofynnwch i fyfyrwyr pan fod hyn y  
digwydd. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr pam eu bod yn meddwl y 
gall morfilod gael eu clywed dros filltir i ffwrdd dan 
ddŵr ond nid trwy aer. Eglurwch bod sain yn teithio’n 
well trwy hylif na nwyon, ond mae’n dal i deithio’n 
well trwy solidau. 

Cyflymder a natur sain

• I adolygu’r gweithgaredd cyflymder sain, gellir gofyn i’r myfyrwyr i bennu’r rhesymau 
dros y gwahaniaethau rhwng y cyflymder sain roedden nhw wedi ei amcangyfrif a’r 
gwerth gwirioneddol. 

• I adolygu’r gweithgaredd Natur Sain gellir gofyn i’r myfyrwyr i ddefnyddio’r model 
gronynnau ac amrywiaeth o ddiagramau i grynhoi beth yw sain a sut mae’n teithio.

Gweithgareddau datblygu, parhad...

Gwactodau 

• Gofynnwch i fyfyrwyr pam ‘yn y gofod na all neb eich 
clywed yn sgrechian’. 

• Dangoswch na allwch glywed gwrthrychau fel cloch 
neu gloc larwm, pan fyddan nhw’n gwneud sŵn mewn 
offer clochwydr. Trafodwch gyda’r myfyrwyr pam fod hyn 
yn wir. 

• Gwyliwch Glip  14  i weld arddangosiad ymarferol 
o hyn.

. 
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Iechyd a diogelwch 
• Dylid dilyn canllawiau normal labordy ar gyfer pob gweithgaredd.

• Dim ond oedolyn priodol ddylai danio’r pistol cychwyn a dylid gwisgo offer 

amddiffyn clustiau addas.

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi ei gynnal. 

Eisiau archwilio ymhellach? 
• Gallech arddangos y gweithgaredd teliffon cortyn lle mae dau gan tun neu gwpanau 

plastig yn cael eu cysylltu â dau ben darn o gortyn. Mae myfyriwr yn siarad i mewn i un 
pen tra bod yr ail fyfyriwr yn gwrando ar y pen arall. Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro 
pam fod y teliffon ddim ond yn gweithio pan fo’r cortyn yn wedi ei dynnu’n dynn?

• Gallech hefyd ddangos y gweithgaredd ymarferol yng Nghlip  15  i ddangos sut mae 
sain yn newid mewn diodydd poeth.Yna gwyliwch Glip  16  a gofynnwch i’r myfyrwyr    
i grynhoi’r hyn maen nhw wedi ei ddarganfod am pam fod llais Dr Yan yn swnio’n 
wahanol gyda llond ysgyfaint o heliwm a llond ysgyfaint o hecsafflworid. Atgoffwch y 
myfyrwyr na ddylwn nhw ail-greu’r arddangosiad hwn. 

• Efallai yr hoffech chi hefyd wylio’r ffilm ‘Balloon bang’ ar: bbc.co.uk/bang/ask_yan

CYFLYMDER A NATUR SAIN

Byddwch angen

• Clip  13  (0’52”)
• Clip  14  (1’49”)
• Clip  15  (3’08”)
• Clip  16  (2’30”)
• Trawfforch
• Pêl tennis bwrdd
• Clamp a stand
• Edafedd cotwm

• Rheiddiadur metel 
• Padell fetel 
• Llwy
• Pistol cychwyn 
• Stopwatsh 
• Cloch neu gloc larwm 
• Cyfarpar clochwydr wedi ei wagio 
• Dŵr tap 
• Bicer
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Ydy bwyd yn danwydd da?

Amser arall

Ymarfer yr ymennydd 

Bathodyn 
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Ydy bwyd yn danwydd da?

Addas ar gyfer: 11–14 oed

Dolenni’r cwricwlwm a dysgu:
Bwyd, tanwydd, resbiradaeth, newidiadau ynni 

Amcanion dysgu:
• Profi trwy arbrofi pa fath o fwyd sydd â’r mwyaf o ynni wedi ei storio ynddo.
• Gwerthuso effeithlonrwydd tanwydd gwahanol. 

Tanwydd da

Gallai’r gweithgaredd yma gael ei gwblhau fel arddangosiad gan athro neu waith ymarferol
gan fyfyrwyr. 
• Fel dosbarth, gwnewch restr o feini prawf sy’n gwneud rhywbeth yn ‘danwydd da’ – er 

enghraifft, rhywbeth sy’n hawdd ei storio, ysgafn, sy’n rhad, ar gael yn hawdd, sy’n 
cynhyrchu ychydig neu ddim mwg, yn rhoi fflam boeth, yn llosgi am amser hir. 

• Llosgwch y gwahanol danwydd rydych wedi eu darparu mewn llestr metel ar fat gwrth-wres.   
• Anogwch y myfyrwyr i wneud arsylwadau yn erbyn y meini prawf a nodoch chi. 

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol

• Dangos Clip  17  
• Eglurwch i’r dosbarth y byddan nhw nawr yn archwilio faint o ynni sy’n cael ei storio mewn 

gwahanol fwydydd a defnyddio’r wybodaeth yma i benderfynu beth sy’n gwneud tanwydd da.

Gweithgareddau datblygu 

Ynni mewn Bwydydd

• Gwnewch yn siŵr nad oes gan unrhyw fyfyriwr alergedd at 
y mathau o fwydydd rydych yn bwriadu eu defnyddio.

• Dangoswch i’r myfyrwyr enghreifftiau o’r paneli 
gwybodaeth ar becynnau bwyd, gan dynnu eu sylw at yr 
adran ynni (er enghraifft, mae paced arferol o greision yn 
cynnwys tua 550kJ). Trafodwch pa fwydydd maen nhw’n 
meddwl sy’n cynnwys y mwyaf o ynni a pham. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i osod eu cyfarpar fel a ddangosir 
yn y llun trwy sicrhau eu tiwb berwi i stand glampio.

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i losgi’r gwahanol fwydydd rydych 
wedi eu darparu yn eu tro a chofnodi’r newid yn 
nhymheredd y dŵr. Dylai’r dŵr gael ei newid ar ôl pob 
ymgais. Os yw’r myfyrwyr yn ei chael yn anodd dal y bwyd 
ar nodwydd wedi ei mowntio, fe ddylen nhw’i losgi ar lwy de. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i weithio allan pa fwyd sy’n cynnwys y 
mwyaf o ynni trwy edrych ar faint newidiodd tymheredd y dŵr ym mhob prawf.

30

© BBC



YDY BWYD YN DANWYDD DA?

Eisiau archwilio ymhellach?

Nodiadau technegydd 
• Gellid defnyddio stilwyr tymheredd wedi eu cysylltu â chyfarpar cofnodi 

data ar gyfer yr arbrawf Ynni mewn Bwydydd. 

• Gellid ymestyn yr arbrawf Ynni mewn Bwydydd trwy ofyn i’r myfyrwyr i amcangyfrif y jouleau 
o ynni ym mhob bwyd. I wneud hyn bydd angen iddyn nhw ddefnyddio’r hafaliad yma:

q = m x c x ΔT 
lle mae q yn wres ynni (J), m yw’r mas o fwyd (g), c yw cynhwysedd gwres penodol o ddŵr  
(4.18J/g/oC) a ΔT yw’r newid mewn tymheredd (°C).

• Gallai’r arbrawf Tanwydd Da gael ei ymestyn trwy ofyn i’r myfyrwyr i drafod tanwydd 
‘gwyrdd’ megis biodiesel a hydrogen a beth yw eu rhagoriaethau. 

Ystyried ac adolygu 
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• Gwnewch grynodeb o ganlyniadau’r dosbarth ar gyfer yr arbrawf Ynni Mewn Bwydydd. 
• Gofynnwch i’r myfyrwyr sut y gallen nhw wella’r arbrawf trwy nodi gwallau – er enghraifft, y 

pellter newidiol rhwng y bwyd a’r tiwb profi.  
• Gofynnwch i’r myfyrwyr i ysgrifennu’r arbrawf ac awgrymu un bwyd y gellid ei ddefnyddio 

mewn beic gaiff ei bweru gan roced.
• Gwnewch grynodeb o ganlyniadau’r dosbarth ar gyfer arbrawf y Tanwydd Da a thrafodwch 

a ydyn nhw’n cytuno â syniadau gwreiddiol u myfyrwyr ai peidio. 
• I orffen, dangoswch Glip  18  a thrafodwch gyda’r myfyrwyr pam fod diogelwch yn hynod o 

bwysig pan yn cynnal arbrofion.

Byddwch angen

• Clip  17  (4’31”)
• Clip  18  (1’07”)
• Clampiau a standiau 
• Tiwbiau berwi
• Deunydd pacio bwyd 
• Amrywiaeth o fwydydd (e.e. creision, 

pasta sych, popcorn, cnau mwnci)

• Thermomedrau 
• Matiau gwrth-wres 
• Amrywiaeth o danwydd i’w losgi (e.e. 

glo, cyneuwyr tân, ethanol, darnau  
mân o bren) 

• Dysglau metel 
• Nodwyddau wedi eu mowntio

Neu:
Llwyau te 
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Iechyd a diogelwch 
• Dylai canllawiau arferol labordy gael eu gweithredu ar gyfer yr holl 

weithgareddau (yn cynnwys offer amddiffyn llygaid).

• Dylech sicrhau bod myfyrwyr ag alergeddau arbennig yn cael eu cymryd i 

ystyriaeth pan fyddwch yn paratoi’r wers hon.

• Rhaid dweud wrth y myfyrwyr i beidio â bwyta unrhyw fwydydd yn y labordy.

• Dylai’r ddau arbrawf gael eu cynnal dros fat gwrth-wres. 

• Rhaid dweud wrth y myfyrwyr i beidio ag ailadrodd yr arbrofion hyn yn y cartref.  

• Os yn llosgi ethanol, rhaid cymryd gofal arbennig.

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau.



Ditectifs fforensig 

Ymarfer yr ymennydd 

Bathodyn 

Olion traed
Chwyddwydr 
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Ditectifs fforensig 

Addas ar gyfer: 11–16 oed

Dolenni’r cwricwlwm a dysgu:
Gwahanu cymysgeddau, technegau dadansoddol a fforensig, amrywiadau dynol. 

Amcanion dysgu:
• Adnabod amrywiaethau mewn olion bysedd dynol.
• Disgrifio sut y gellir defnyddio cromatograffaeth i wahaniaethu pigmentau.
• Archwilio’r gwahaniaethau rhwng ffibrau synthetig a naturiol.

© BBC

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

• Gwylio Clip  19 
• Dangoswch i’r dosbarth y nodyn pridwerth a’r poster ‘Herwgipiwyd’ gyda llun o’ch prifathro 

wedi ei atodi. Gosodwch y cyd-destun bod eich prifathro wedi ei gymryd yn wystl a bod 
angen i’r dosbarth gwblhau tri gweithgaredd i ddarganfod p’run o’r tri athro sydd dan 
amheuaeth sy’n euog o’r drosedd. 

• Dywedwch wrth y myfyrwyr bod olion bysedd a samplau o ddillad pob un a ddrwgdybir wedi 
eu cymryd fel tystiolaeth, yn ogystal â’r pennau oedd yn eu pocedi. Fe fyddan nhw’n 
cymharu’r rhain gyda’r olion bysedd a’r ffabrigau y daethpwyd o hyd iddyn nhw yn y lle’r 
digwyddodd y drosedd a’r inc yn y nodyn pridwerth.

• Gwnewch yn siŵr bod gennych ganiatâd unrhyw aelod o staff rydych yn dewis eu cynnwys 
yn y wers hon cyn i chi ddechrau.   

Gweithgareddau datblygu 

• Gellir cwblhau’r tri gweithgaredd canlynol mewn unrhyw drefn neu’n olynol mewn cylched. 
Gall y myfyrwyr ddefnyddio’r daflen waith Log Archwiliad Safle Trosedd i olrhain cynnydd 
eu hymchwiliad trwy gydol y wers.

Cymryd Olion Bysedd 

• Rhowch y Daflen Waith Olion Bysedd i’r myfyrwyr a gofynnwch iddyn nhw adnabod yr olion 
bysedd ar waelod y dudalen.  

• Eglurwch i’r myfyrwyr y byddan nhw nawr yn ymchwilio ac yn didoli eu holion bysedd eu 
hunain. Gofynnwch i’r myfyrwyr ddefnyddio pensiliau meddal neu siarcol i liwio’u holion  
bysedd a’u trosglwyddo i ochr ludiog stripiau o dâp gludiog. Gallwch ludo’r rhain ar y 
Daflen Waith Log Olion Bysedd.

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i gymharu olion bysedd y tri athro dan amheuaeth gyda’r 
herwgipiwr. Gadewch i’r myfyrwyr ddileu enw un athro am gael y math anghywir o ôl 
bysedd. Fe allen nhw gofnodi’r canlyniadau ar daflen waith Log Archwiliad Safle Trosedd.
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Ditectifs fforensig 

© BBC

Gweithgareddau datblygu, parhad...

Cromatograffaeth 

• Gwyliwch Glip  20
• Dangoswch i’r myfyrwyr yr enghraifft wedi ei baratoi ymlaen 

llaw o stribed o bapur cromatograffaeth gyda chydrannau 
inc du ac eglurwch fod yr inc yma wedi cael ei adael yn y 
nodyn pridwerth.

• Gofynnwch i’r myfyrwyr gwblhau’r prawf cromatograffaeth 
fel sy’n cael ei ddangos yn y clip fideo gan ddefnyddio 
amrywiaeth o bennau du, hydawdd mewn dŵr a gymerwyd 
oddi wrth yr athrawon dan amheuaeth. Gellir cael manylion 
llawn am y gweithgaredd yma ynghyd â’r ffilm Ditectif 
Fforensig ar: bbc.co.uk/bang/handson

• Gall myfyrwyr atodi eu cromatogram o’r daflen waith Log 
Archwiliad Safle Trosedd.

Microsgopeg samplau o ffabrig 

• Dangoswch i’r myfyrwyr sut mae gwneud sleidiau microsgop trwy roi ffibrau ffabrigau ar 
ddiferyn bychan o ddŵr dan arwydryn.

• Eglurwch i’r myfyrwyr sut mae microsgopau’n gweithio a gofynnwch iddyn nhw dynnu lluniau 
gwahanol ffibrau naturiol a synthetig o wahanol liwiau o’r hyn maen nhw’n ei weld yn y 
microsgop (i gynnwys gwlân, cotwm, neilon a sidan). Os nad oes gennych fodd i gael
gafael ar ficrosgopau gallech ddangos ddelweddau microsgopaidd o samplau o 
ffabrig ar dudalen 40 o’r pecyn hwn. 

• Anogwch y myfyrwyr i gymharu eu samplau gyda’r ffabrig a ganfuwyd yn y man lle  
digwyddodd y drosedd er mwyn diystyru un neu ddau athro.  

Ystyried ac Adolygu 
• Dylai’r myfyrwyr ddod â chanlyniadau eu tri ymchwiliad at ei gilydd i 

ddarganfod pa athro yw’r troseddwr. Gallech ofyn iddyn nhw 
ysgrifennu hyn mewn adroddiad tebyg i rai fforensig neu gyflwyno’u 
darganfyddiadau i’r dosbarth trwy chwarae rôl swyddogion CSI yn rhoi 
tystiolaeth mewn prawf. 
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Ditectifs fforensig 

Eisiau archwilio ymhellach?

0
1

2
3

cm
4

Y Pellter a deithiwyd
gan y pigment melyn

Y Pellter a deithiwyd
gan y toddydd

• Gallai myfyrwyr ddefnyddio powdwr 
alwminiwm i archwilio patrymau esgidiau fel 
a ddangosir yng Nghlip  19  Os nad allwch 
gael gafael ar bowdwr alwminiwm, gallai’r 
gweithgaredd hwn gael ei gwblhau trwy 
ddefnyddio pensiliau meddal neu siarcol a 
ddefnyddir yn yr ymarfer olio bysedd. 

• Gallai’r arbrawf Cromatograffaeth gael ei 
ymestyn trwy ofyn i’r myfyrwyr gyfrifo’r 
gwerthoedd y Ffactor arafiad neu gyflymdra. 
Mae’r Ffactorau arafiad yn cael eu cyfrifo 
trwy rannu’r pellter a deithir gan un o’r 
pigmentau gan y pellter a deithir gan y 
toddydd. 

• Gallai’r arbrawf Microsgopeg gael ei 
ymestyn trwy ofyn i’r myfyrwyr  edrych ar 
wahanol fathau o wallt anifeiliaid neu 
ddynol dan y microsgop. 
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Ditectifs fforensig 

Iechyd a diogelwch 
• Mae canllawiau labordy normal yn gymwys ar gyfer y tri gweithgaredd.   

• Dylai myfyrwyr olchi eu dwylo ar ôl y gweithgaredd cymryd olion bysedd. 

• Dylid cymryd gofal gyda sleidiau gwydr ac arwydrau yn yr arbrawf Microsgopeg.

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau. 

Nodiadau technegydd 
• Bydd angen i chi greu’r ‘dystiolaeth’ ymlaen llaw. Bydd hyn yn cynnwys nodyn pridwerth, 

poster ‘Herwgipiwyd’ gyd llun eich prifathro arno, cromatogram o bin ysgrifennu’r 
person dan amheuaeth, olion bysedd gan dri athro a sampl oddi wrth y ‘person dan 
amheuaeth’ a thri sampl ffabrig yn ogystal â sampl ‘y person dan amheuaeth’.

• Gwnewch yn siŵr bod y pennau rydych yn eu defnyddio ar gyfer y cromatograffaeth yn 
hydawdd mewn dŵr. 
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Byddwch angen

• Clip  19  (7’13”)
• Clip  20  (2’58”)
• Taflen waith Ffabrigau Dan y Microsgop 
• Taflen Waith Log Archwiliad Safle Trosedd
• Taflen waith olion bysedd 
• Tâp gludiog
• Pensiliau meddal neu siarcol 
• Amrywiaeth o bennau du hydawdd mewn 

dŵr neu inc
• Papur cromatograffaeth 
• Amrywiaeth o samplau o ddefnydd (e.e. 

gwlân, cotwm, neilon, sidan)

• Microsgopau 
• Sleidiau ac arwydrau 
• Olion bysedd parod oddi wrth dri athro 

bodlon, yn cynnwys olion bysedd 
‘tramgwyddwr’ 

• Samplai parod o ddefnyddiau yn cynnwys 
sampl oddi wrth y ‘tramgwyddwr’ 

• Sampl cromatograffig wedi ei baratoi 
ymlaen llaw 

• Brasfodel o nodyn pridwerth 
• Poster ‘Herwgipiwyd’ gyda darlun o’ch 

prifathro
• Dŵr tap 
• Biceri 
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HERWGIPIWYD

HELP OS GWELWCH YN DDA

Gwelwyd y gwrthrych ddiwethaf yn yr Ystafell Athrawon 

Atodwch lun yma
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Olion bysedd 
Cymerwch eich olion bysedd eich hun, gludiwch nhw yma ac ysgrifennwch pa fath ydyn nhw: 

Nawr edrychwch ar ôl bysedd yr herwgipiwr. 
• Pa fath yw e?
• Olion bysedd pa berson dan amheuaeth sy’n cydweddu â’r math yma o ôl bysedd?

Samplau o ddefnydd 
• Gwnewch frasluniau o sut mae’r gwahanol ffibrau’n edrych dan y microsgop ac 

ysgrifennwch pa ffabrig ydyn nhw. 

• Ffabrig pa berson dan amheuaeth sy’n cydweddu agosaf gyda’r herwgipiwr? 

Rydw i’n meddwl mai’r herwgipiwr yw:

Log Archwiliad Safle Trosedd 
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Cromatograffaeth
• Pan fo’ch cromatogram wedi 

sychu, sticiwch ef fan yma. 
• Pen ysgrifennu pwy sydd dan 

amheuaeth sy’n cydweddu 
agosaf ag un yr herwgipiwr? 
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Cymryd olion bysedd

© BBC

Defnyddiwch y canllaw olion bysedd yma i adnabod yr olion bysedd isod. 
Allwch chi weld unrhyw bethau tebyg? 

Bwa Blaen  Dolen Radiol Dolen Wlnäol Bwa Pabell 

Sidell Blaen 
Dolen Boced 

Ganolog Dolen Ddwbl Damweiniol 

Mae yna amrywiaeth o systemau yn cael eu defnyddio i ddidoli olion bysedd. Yn y
wers yma fe fyddwn ni’n ceisio adnabod wyth math, fel a welir yn y diagramau isod.
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Ffabrigau dan y Microsgop 

Sidan  Gwlân

Cotwm polyester
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Grymoedd mewn rocedi dwr 

Llong danfor 

Ymarfer ymennydd 
Bathodyn 
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Grymoedd mewn rocedi dwr

Addas ar gyfer: 11–16 oed

Dolenni’r cwricwlwm a dysgu:
Pwysedd, grymoedd 

Amcanion dysgu:
• Disgrifiwch y grymoedd gaiff eu defnyddio wrth lansio roced gaiff ei phweru gan ddŵr. 
• Defnyddiwch rocedi i enghreifftio Ail a Thrydydd Deddf Mudiant Newton. 
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Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

• Gwylio Clip  21 
• Heriwch y myfyrwyr i wneud y roced bwch ffilm gorau ag y gallan nhw trwy arbrofi gyda 

gwahanol fesuriadau o ddŵr a thabled eferw. Dewis amgen i’r tabledi yw cymysgu symiau 
cyfartal o asid sitrig a hydrogencarbonad sodiwm.  

Gweithgareddau datblygu

• Gwylio Clip  22 
• Trafod y problemau a wynebodd Jem gyda’r pwyslais ar y grymoedd sy’n gynwysedig. 

Crynhowch y drafodaeth gyda diagramau ac archwiliad o rymoedd cytbwys ac anghytbwys.  
• Defnyddiwch bwmp, falf nodwydd a bwng rwber i ddangos y gall potel blastig llawn o aer 

cywasgedig actio fel roced, ond nad yw’n teithio’n uchel iawn oherwydd bod yr aer yn dianc 
yn gyflym ac nad oes fawr o fàs ganddo. I wneud hyn rhowch y falf nodwydd trwy’r bwng 
a’i osod i mewn i dop y botel. Gwnewch yn siŵr ei fod yn ffitio’n iawn ac yn dynn. Yna 
cysylltwch y pwmp i’r falf a phwmpiwch aer i mewn i’r botel.  

• Trafodwch sut y gall llenwi’r botel â dŵr gynyddu cyflymiad y roced oherwydd bod 
momentwm y dŵr yn dod allan o’r botel yn union yr un fath â momentwm y botel wrth iddi 
deithio i fyny (Trydedd Ddeddf Newton). Felly, po fwyaf o fàs sydd yna’n gadael y botel, y 
mwyaf o rym sydd yna’n cyflymu’r roced.

• Dangoswch glip 23 i ddangos sut mae’r dull yma’n gweithio. 
• Heriwch y myfyrwyr i gynllunio’u rocedi eu hunain trwy gysylltu esgyll a chonau trwyn i boteli 

plastig. Yna archwiliwch yr uchderau mae eu rocedi’n eu cyrraedd trwy eu lansio y tu allan 
gyda gwahanol fesurau o ddŵr. 

. 
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Grymoedd mewn rocedi dwr

Eisiau archwilio ymhellach? 
• Gallech annog y myfyrwyr i archwilio dulliau eraill i wneud i rocedi symud, megis 

tanwydd solid, tanwydd hylif a gyriant ïon. Gofynnwch iddyn nhw feddwl am y pethau 
cadarnhaol a negyddol am bob un ar gyfer archwilio’r gofod. 

Ystyried ac adolygu

© BBC

• Chwaraewch Glip  24  a thrafodwch y ffactorau a ganiataodd pecyn  jet diweddaraf 
Jem i lwyddo.  

Nodiadau technegydd
• Dylai’r poteli ar gyfer rocedi dŵr fod yn blastig a gellir eu hailddefnyddio. 
• Mae citiau ar gael i’w prynu sy’n cynnwys esgyll y gellir eu cysylltu â’r poteli.

Iechyd a Diogelwch 
• Dylai canllawiau arferol labordy gael eu gweithredu ar gyfer yr holl 

weithgareddau (yn cynnwys offer amddiffyn llygaid).

• Rhaid cymryd gofal pan yn lansio rocedi er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr yn 

ddigon pell i fod yn ddiogel a bod y rocedi’n cael ei lansio’n fertigol.  

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau.

Byddwch angen
• Clip  21  (2’00”)
• Clip  22  (3’08”)
• Clip  23  (2’43”)
• Clip  24  (4’10”)
• Blychau plastig ffilm ffotograffig 35mm (ar 

gael am ddim fel arfer o gownteri 
prosesu lluniau)

• Bwng rwber i ffitio’r poteli gyda falf 
nodwydd wedi ei wthio drwyddo, wedi ei 
gysylltu â phwmp 

• Poteli diodydd meddal 1.5- neu 2-litr 
Tabledi eferw (e.e. meddyginiaethau 
stumog neu ben tost, neu dabledi Fitamin C)   
Neu:
Asid sitrig a sodiwm 
Hydrogencarbonad (soda pobi)

• Dŵr tap 
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Cadw mas mewn adweithiau cemegol  

Llosgydd Bunsen 
Rhuban magnesiwm 

Bathodyn 
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Cadw mas mewn adweithiau cemegol 

Addas ar gyfer: 11–16 oed 

Dolenni cwricwlwm a dysgu:
Newidiadau màs mewn adweithion cemegol 

Amcanion dysgu:
• Nodi bod hylosgi’n enghraifft o adwaith ocsideiddio.
• Egluro pam fod metelau’n ennill màs mewn adweithion ocsideiddio. 
• Egluro pam fod rhai mathau o danwydd yn ymddangos fel petaen nhw’n colli màs pan 

gân nhw’u hylosgi. 

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

Gweithgareddau datblygu 

Llosgi Magnesiwm 
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• Arddangos i’r dosbarth rai eitemau’n llosgi – er enghraifft sblint bren, darn o bapur, cannwyll.
• Gofynnwch i’r myfyrwyr beth maen nhw’n feddwl fydd un digwydd i’r màs o’r pren, papur a 

channwyll pan gan nhw’u llosgi. 
• Gofynnwch iddyn nhw a yw hyn yn digwydd bob tro. Ydyn nhw’n meddwl y gallai rhywbeth 

losgi a mynd yn drymach? 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr losgi hydoedd 
amrywiol o rhuban magnesiwm mewn 
crwsiblau a chloriau arnyn nhw. Bydd hyn 
yn atal colli’r cynnyrch (magnesiwm ocsid), 
ond dylai’r cloriau gael eu codi’n 
achlysurol gan ddefnyddio gefel i sicrhau 
cyflenwad digonol o ocsigen. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i gofnodi màs y 
metel cyn ac ar ôl y llosgi. Fe ddylen nhw 
barhau i gynhesu nes bos cynnwys y crwsibl 
wedi stopio mudlosgi’n wyn. 

• Os na allwch gael gafael ar grwsiblau, 
gallwch losgi’r magnesiwm ar gloriau tun 
neu dopiau poteli metel sydd â’r sêl wedi 
eu dynnu. Ond bydd y data’n llai cywir. 

• Casglwch y data oddi wrth y myfyrwyr i gyd 
a’i roi ar daenlen ganolog. Bydd hyn yn 
caniatáu i dueddiad gael ei drafod fel 
dosbarth. Fe allech greu graff yn electroneg 
o’r canlyniadau hyn, neu gofynnwch i’r 
myfyrwyr greu eu rhai eu hunain â llaw. 
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Cadw ma s mewn adweithiau cemegol 

Iechyd a diogelwch 
• Dylai canllawiau arferol labordy gael eu gweithredu ar gyfer yr holl 

weithgareddau (yn cynnwys offer amddiffyn llygaid).

• Mae’r adwaith rhwng y magnesiwm a’r ocsigen yn ecsothermig iawn. Dylid cymryd gofal 

arbennig i osgoi llosgiadau. 

• Dylai’r myfyrwyr ddim ond symud y crwsiblau’n defnyddio gefel, unwaith y byddan nhw 

wedi oeri am ychydig funudau.

• Dylid argymell na ddylai’r myfyrwyr edrych ar y magnesiwm pan fydd yn llosgi gan y gall 

golau llachar wneud niwed i’r llygaid. 

• Dylai hyd y stripiau o fagnesiwm a ddefnyddir gan y myfyrwyr gael ei reoli gan yr athro.

• Mae topiau potel metel yn cynnig ffordd dda i gynhesu ychydig o sylweddau, ond rhaid 

rynnu’r seliau rwber yn gyntaf. Gall unrhyw waddod gael ei losgi i ffwrdd yn defnyddio 

fflam Bunsen boeth.

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau.

Eisiau archwilio ymhellach?

Nodiadau technegydd
• Gall y rhuban magnesiwm gael ei dorri’n hydoedd bras cyn y wers.  

• Trafodwch gyda’r myfyrwyr y ffaith (a chaniatáu am wallau arbrofol) y dylai’r data ddilyn 
llinell syth o’r ffit gorau, gan ddechrau ar fan cychwyn y graff. Mae hyn yn awgrymu bod 
atomau magnesiwm ac atomau ocsigen yn cyfuno mewn cymhareb sefydlog.

• Gallai myfyrwyr mwy blaengar gwblhau cyfrifiadau’r cynnyrch a ragfynegir a chanrannol  
gan ddefnyddio masau atomig perthynol. Gallai rhai myfyrwyr archwilio syniadau cynnar 
ynglyn â llosgi trwy ymchwilio’r theori Phlogiston.

Ystyried ac adolygu
• Gofynnwch i’r myfyrwyr pa gasgliadau y gallan nhw eu casglu o’r data. Beth 

ddigwyddodd i fàs y magnesiwm pan losgodd? 
• Gwyliwch Glip  25  a thrafodwch beth ddigwyddodd yn arbrawf Dr Yan. 
• Heriwch y myfyrwyr i egluro pam fod pren, papur a phob hydrocarbon a charbohydrad 

yn ymddangos fel petaen nhw’n colli màs wrth losgi. 

Byddwch angen

• Clip  25  (3’06”)
• Sblint bren 
• Papur
• Cannwyll 
• Atiau gwrth-wres 
• Trybeddau 
• Rhwyllenni 
• Gefeiliau

• Llosgwyr Bunsen 
• Cloriannau top padell sy’n mesur hyd 

0.1g neu 0.01g
• Rhuban magnesiwm
• Crwsiblau porslen â chloriau 

Neu:
Topiau poteli metel 
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Technegau samplo 

Cyfri gwartheg 

Malwod Gludiog 

Bathodyn 
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Technegau samplo 

Addas ar gyfer: 11–16 oed

Dolenni cwricwlwm a dysgu:
Technegau samplo ecolegol, dibynadwyedd 

Amcanion dysgu:
• Disgrifio sut mae casglu data gan ddefnyddio cwadrad.
• Egluro pam ei bod yn bwysig cymryd darlleniadau aml pan yn casglu data gwyddonol.

© BBC

Y cyfeiriad mae’r fuwch yn ei wynebu

Gogledd

Gogledd ddwyrain 

Dwyrain

Nifer o wartheg    Cyfanswm y nifer o wartheg

De ddwyrain

De

De orllewin

Gorllewin

Gogledd orllewin 

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol

• Gwylio Clip  26
• Gofynnwch i’r myfyrwyr sut y gallen nhw brofi’r hypothesis mae’r cyflwynwyr yn siarad 

amdano yn y ffilm.
• Gwylio Clip  27  i ddangos y modd mae Liz yn casglu data o’r awyr. 

Gweithgareddau datblygu 

Cyfri gwartheg 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr rannu’n barau. Rhowch i bob pâr un o’r lluniau o wartheg mewn cae 
ar y taflenni gwaith Samplo. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i ddadansoddi’r lluniau yn eu parau, heb siarad ag unrhyw un o’r 
parau eraill. Awgrymwch y gallen nhw gofnodi eu canlyniadau ar siart cyfrif fel hyn:
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Technegau samplo

Ystyried ac adolygu 

Gweithgareddau datblygu, parhad...

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i drafod a yw’r data o’u delwedd yn cefnogi’r hypothesis ai 
peidio. Allan nhw awgrymu unrhyw eglurhad ar gyfer eu data? Sylwer: bydd rhai myfyrwyr 
â delweddau lle mae’r gwartheg wedi eu halinio i raddau helaeth, gan eu harwain i 
ddod i gasgliad na fydd yn cael ei gefnogi pan fydd y wybodaeth oddi wrth y dosbarth 
cyfan yn cael ei gasglu.

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i godi eu dwylo os yw eu delwedd yn cefnogi’r hypothesis. Yna 
casglwch y data oddi wrth y delweddau i gyd at ei gilydd gan gwblhau un siart cyfrif ar 
gyfer y dosbarth cyfan ar draws y meysydd gwahanol. 

• Dod i’r casgliad er ei bod yn aml yn digwydd bod gwartheg yn alinio’u hunain mewn 
cyfeiriad arbennig mewn cael arbennig, does yna ddim tueddiad sylweddol i’w weld o’r 
data ehangach a gasglwyd. Trafodwch bwysigrwydd defnyddio data sylweddol wedi eu 
gosod mewn ymchwiliadau gwyddonol i sicrhau dibynadwyedd digonol. 

• Cyflwynwch Glip  28  trwy ofyn i’r myfyrwyr a ydyn nhw eisiau gweld beth 
ddarganfyddodd tîm Bang pan ddadansoddon nhw’u data.

Cwadradau 

• Eglurwch sut mae defnyddio cwadradau mewn modd ar hap – er enghraifft gallai 
myfyrwyr ddewis rhifai ar hap i bennu’r nifer o gamau maen nhw’n eu cerdded i’r dwyrain 
ac yna i’r gogledd o fan cychwyn a bennir ymlaen llaw.  

• Gofynnwch i’r myfyrwyr ddefnyddio’r dull yma i samplo planhigyn penodol (e.e. llygad y 
dydd) mewn ardal welltog ar dir yr ysgol.

• Yn ystod y sesiwn samplo, gofynnwch i’r myfyrwyr i wneud nodyn o’r samplau anarferol 
(anomalaidd) – er enghraifft, cwadradau heb lygad y dydd o gwbwl neu nifer fawr iawn o 
lygad y dydd. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i amcangyfrif maint y boblogaeth yn defnyddio’r hafaliad: 
Maint y boblogaeth = (y nifer cyfartalog mewn un cwadrad) x (y nifer o gwadradau sydd 
eu hangen i orchuddio ardal o gae)

• Ewch yn ôl i’r syniad o samplo data ar wartheg. Gofynnwch i’r myfyrwyr i awgrymu 
ffyrdd y gallai’r ymchwiliad gael ei wella. Trafodwch a yw’r cipluniau’n rhoi mesur 
dibynadwy i ni o aliniad gwartheg.  

• Gofynnwch i’r myfyrwyr feddwl am pa ffactorau eraill y gallen nhw’u hymchwilio a allai 
gael effaith ar aliniad gwartheg ac yna gwyliwch Glip  29  sy’n dangos beth 
ymchwiliodd Liz a Jem nesaf. 
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Technegau samplo
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Eisiau archwilio ymhellach? 

Iechyd a diogelwch:
• Dylid gwahardd y myfyrwyr rhag taflu cwadradau metel. 

• Mae’n gyfrifoldeb ar yr athro i sicrhau bod asesiad risg digonol 

wedi cael ei gwblhau.

Nodiadau technegydd:
• Gellir gwneud cwadradau trwy blygu rhodau weiren stiff iawn.

• Gallai myfyrwyr gynllunio a chynnal ymchwiliad estynedig pryd fydden nhw’n casglu 
data dros gyfnod hirach o amser er mwyn ymchwilio i unrhyw batrymau a allai godi. Er 
enghraifft fe allen nhw wneud samplo cwadradau pellach neu gasglu data am y 
tywydd. Fe allech chi hefyd wylio Clip  30  am eglurhad mwy manwl o’r dull a 
ddefnyddiodd tîm Bang oddi wrth Dr Yan.

Byddwch angen 

• Clip  26  (0’40”)

• Clip  27  (2’11”)

• Clip  28  (0’38”)

• Clip  29  (2’38”)

• Clip  30  (5’14”)
• Digon o gopïau o’r Taflenni Gwaith Samplo fel bod gan pob pâr un diagram 

maes A5. Nodwch: mewn dosbarthiadau mwy fe fydd rhai parau o fyfyrwyr 
â’r un ddelwedd.

• Cwadradau i’w defnyddio ar gyfer y sesiwn samplo ymarferol
• Papur graff 
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Taflen waith Samplo: Maes 1 

Taflen waith Samplo: Maes 2 
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Taflen waith Samplo: Maes 3 

Taflen waith Samplo: Maes 4 
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Taflen waith Samplo: Maes 5 

Taflen waith Samplo: Maes 6 
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Taflen waith Samplo: Maes 7 

Taflen waith Samplo: Maes 8 
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Metelau:  echdynnu, adweithedd,

nodweddion ac aloeon 

Cyllyll a ffyrc arian 

Hen haearn 

Sinc
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Addas ar gyfer: 14 –16 oed

Dolenni cwricwlwm a dysgu:
Cyfres adweithedd, echdynnu metelau, aloeon, nodweddion defnyddiau 

Amcanion dysgu:
• Disgrifio sut y gall metelau gwahanol gael eu hechdynnu gan ddefnyddio syniadau 

am eu adweithedd.
• Egluro sut y gall nodweddion aloi fod yn wahanol i’w elfennau cyfansoddol.

© BBC

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol

• Rhannwch y dosbarth yn ddau hanner. Rhowch set o Gardiau Elfennau i’r ddau grŵp a 
heriwch y myfyrwyr i weld pa grŵp all drefnu eu hunain i drefn gywir adweithedd gyntaf.

Echdynnu Metelau 

• Rhowch un o daflenni gwaith Echdynnu Copr neu Echdynnu Plwm i’r myfyrwyr a gofynnwch 
iddyn nhw unai echdynnu copr o gopr ocsid neu blwm o blwm ocsid gan ddefnyddio’r dull 
ar y daflen waith. 

• Gwyliwch Glip  31  i ddarganfod mwy am echdynnu metel.

Newid Nodweddion 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr archwilio sut all cyfuno sylweddau newid eu nodweddion trwy 
ychwanegu symiau bach o dywod i blastisin. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr arsylwi sut mae hyn yn effeithio’i hyblygrwydd a chysylltwch hyn â’r 
ffordd mae ychwanegu carbon i haearn i wneud dur yn ei wneud yn fwy anhyblyg a chryfach.  

• Gwyliwch Glip  32  ac yna arddangos un neu fwy o fetelau clyfar. 
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Metelau:  echdynnu, adweithedd, nodweddion ac aloeon 

Eisiau archwilio ymhellach? 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i adolygu’r wybodaeth maen nhw wedi ei gasglu a’r sgiliau maen 
nhw wedi eu datblygu yn ystod y wers hon. Sut allen nhw gysylltu hyn â’u bywyd bob dydd?

• Gallech herio’r myfyrwyr i ymchwilio’r defnydd o fetelau clyfar a defnyddiau clyfar eraill. 
Wedi eu hysbrydoli gan eu hymchwil, fe allen nhw ‘gynllunio’ defnydd clyfar a disgrifio’r 
hyn y gallai gael ei ddefnyddio ar ei gyfer o ganlyniad i’w nodweddion. Gallai myfyrwyr 
grynhoi hyn mewn poster Bang Goes the Theory gan ddefnyddio’r templed a ddarperir     
ar dudalen 62, neu trwy wneud cyflwyniad i’r dosbarth. 
Gallai awgrymiadau posibl ar gyfer eu poster neu gyflwyniad gynnwys:  
Enw’r defnydd clyfar:
O beth mae wedi ei wneud? 
Nodweddion anarferol:
Defnyddiau posibl (cofiwch egluro bob un gan ddefnyddio syniadau am nodweddion):

Ystyried ac adolygu

© BBC

Iechyd a diogelwch:
• Mae canllawiau arferol labordy yn gymwys ar gyfer yr holl weithgareddau (yn 

cynnwys offer amddiffyn llygaid).

• Mae plwm ocsid yn wenwynig ac mae copr ocsid yn gwneud niwed, Gweler y 

‘CLEAPSS Hazcard’ am fwy o fanylion. 

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau.

Byddwch angen

• Clip  31  (5’37”)
• Clip  32  (2’10”)
• Dwy set o Gardiau Elfennau 
• Taflen waith Echdynnu Copr o Gopr 

Ocsid 
Neu:
Taflen waith Echdynnu Plwm o Blwm Ocsid

• Templed poster Bang Goes the Theory 
• Powdwr carbon 
• Copr ocsid 

Neu:
Plwm ocsid

• Plastisin
• Cloriau tuniau bach neu topiau poteli 

metel 
• Tywod 
• Aloeon metel clyfar – er enghraifft 

sbring dwy ffordd â chof
(ar gael ar-lein) 

• Llosgwyr Bunsen 
• Gefel 
• Matiau gwrth-wres 
• Ysbodolau 
• Biceri 
• Dŵr tap 
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Nodiadau technegydd:
• Mae topiau poteli metel y cynnig ffordd dda iawn o gynhesu symiau bychain o bowdwr, ond 

bydd angen cael gwared â’r seliau rwber yn gyntaf. Gall unrhyw waddodion gael eu llosgi i 
ffwrdd yn defnyddio fflam Bunsen. 

• Mae echdynnu copr yn gofyn am dymheredd uchel iawn. Gallai fod o help petai’r athro’n 
mynd o gwmpas â tortsh Brulée wedi cael ei bweru gan bwtan yn ychwanegol at y gwres a 
gynhyrchir gan y myfyrwyr fydd yn poethi’n gryf â llosgydd Bunsen. 
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1. Gosodwch y cyfarpar fel a ddangosir yn y darlun.

2. Ychwanegwch un ysbodol fechan o bowdwr 
carbon i dop potel a gwasgarwch yn llyfn i ffurfio 
haen denau dros y gwaelod.

3. Ychwanegwch haen denau o bowdwr copr ocsid. 

4. Ychwanegwch haen denau arall o garbon.

5. Poethwch y top potel yn gryf oddi tano yn rhan 
boethaf y fflam Bunsen. Efallai y bydd angen i chi 
wneud hyn am hyd at ddeng munud.

6. Gadwech i oeri am ychydig funudau.

7. Gan ddefnyddio gefel, arllwyswch gynnwys y top 
potel ar fat gwrth-wres a chwiliwch am unrhyw 
fetel copr brown-goch. 

8. Arllwyswch y powdwr i mewn i ficer o ddŵr oer a 
cheisiwch olchi’r powdwr carbon i ffwrdd yn 
defnyddio dŵr rhedegog. Fe ddylai fod yna fetel 
copr yn cael ei adael ar ôl. 

Echdynnu Copr o Gopr Ocsid 

Beth i’w wneud 

Gwybodaeth diogelwch
• Dylid gwisgo offer amddiffyn llygaid bob amser.

• Dylid gadael i gyfarpar poeth oeri’n araf, nid ei roi mewn dŵr oer. 

• Mae cyfansoddion copr yn niweidiol ac yn wenwynig i organebau dyfrol.

• Dylai’r ystafell gael ei hawyru’n dda. 

• Top potel metel 
• Gefel
• Llosgydd Bunsen 
• Powdwr Copr ocsid 
• Powdwr Carbon 

• Mat gwrth-wres 
• Bicer 
• Dŵr oer
• Ysbodol 

Byddwch angen 
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1. Gosodwch y cyfarpar fel a ddangosir yn y darlun.

2. Ychwanegwch un ysbodol fechan o bowdwr 
carbon i dop potel a gwasgarwch yn llyfn i ffurfio 
haen denau dros y gwaelod.

3. Ychwanegwch haen denau o bowdwr plwm ocsid.

4. Ychwanegwch haen denau arall o garbon.

5. Poethwch y top potel yn gryf oddi tano yn rhan 
boethaf y fflam Bunsen. Efallai y bydd angen i chi 
wneud hyn am hyd at ddeng munud.

6. Gadwech i oeri am ychydig funudau.

7. Gan ddefnyddio gefel, arllwyswch gynnwys y top 
potel ar fat gwrth-wres a chwiliwch am unrhyw beli 
bychan arian o fetel plwm.

Beth i’w wneud 

Gwybodaeth diogelwch

• Dylid gwisgo offer amddiffyn llygaid bob amser.

• Dylid gadael i gyfarpar poeth oeri’n araf, nid ei roi mewn dŵr oer.

• Mae cyfansoddion copr yn wenwynig os bwytewch chi nhw ac yn wenwynig i organebau 

dyfrol.
• Ni ddylai gwragedd beichiog drafod cyfansoddion plwm. 

• Dylai’r ystafell gael ei hawyru’n dda.

• Top potel metel 
• Llosgydd Bunsen 
• Powdwr Carbon 
• Gefel 

• Powdwr Plwm ocsid 
• Mat gwrth-wres 
• Ysbodol 

Byddwch angen
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Echdynnu Plwm o Blwm Ocsid 
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Asid lactig a phwer 

Spirometer

car

63

^



Addas ar gyfer: 11–16 oed

Dolenni cwricwlwm a dysgu:
Resbiradaeth, y gwaith wnaed, pŵer

Amcanion: 
• Egluro pam fod asid lactig yn cael ei gynhyrchu.
• Cyfrifo’r gwaith wneir gan, a phŵer, myfyrwyr yn rhedeg i fyny’r grisiau. 

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr beth oedden nhw’n wneud y tro diwethaf i’w cyhyrau grampio neu 
pam fod peldroedwyr weithiau’n cael cramp ar ddiwedd gemau.

Gweithgareddau datblygu 

Clensio’r Dwylo

• Heriwch y myfyrwyr i glensio a rhyddhau eu dwylo cynifer o weithiau â phosibl mewn dwy 
funud. Efallai yr hoffech chi eu herio nhw i weld a allan nhw’ch curo chi! Trafodwch beth brofon 
nhw tra’n gwneud yr ymarfer yma a sut mae cynnydd mewn asid lactig yn gysylltiedig â chramp. 

Gwaith a wnaed

• Gofynnwch i’r myfyrwyr faint o waith maen nhw’n feddwl maen nhw wedi ei wneud yn ystod yr 
ychydig funudau diwethaf. 

• Eglurwch i’r myfyrwyr mai’r hafaliad ar gyfer gwaith a wnaed: 
Gwaith a wnaed (J) = grym (N) x y pellter a symudwyd i gyfeiriad y grym (m)

• Yna gofynnwch i’r myfyrwyr i amcangyfrif y gwaith a wnaed trwy godi llwyth o lyfrau i 
uchder penodol. 

Pŵer

• Dangoswch ddelweddau o geir i’r myfyrwyr a gofynnwch iddyn nhw pa rai maen nhw’n feddwl 
sy’n gwneud y mwyaf o waith a pha un yw’r mwyaf pwerus.

• Datblygwch y drafodaeth yma i egluro’r hafaliad am bŵer. 
Pŵer (W) = y gwaith a wnaed (J) / yr amser a gymerwyd (s)
Efallai yr hoffech chi gymharu ceir mawr, araf (er enghraifft, car gyriant 4 olwyn) sy’n gwneud    
llawer o waith mewn amser hir gyda cheir llai, cyflymach sy’n gwneud llai o waith ond mewn     
amser llawer byrrach (er enghraifft sbortscar). Os yw’r ddau’n teithio’r un pellter i fyny rhiw yna 
mae’r car llai, mwy cyflym, yn debygol o fod yn fwy pwerus. 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i feddwl sut gallen nhw amcangyfrif p’run o’u ffrindiau dosbarth yw’r        
mwyaf pwerus. Eglurwch y byddan nhw’n rhannu’n dimau ac yn mesur pwysau un gwirfoddolwr 
yn eu grŵp, uchder set o risiau a’r amser mae’n gymryd i’r person redeg i fyny’r grisiau hynny.  

• Gofynnwch i’r myfyrwyr ddefnyddio’r data maen nhw wedi ei gasglu i weithio allan pŵer yr 
aelod o’u tîm. 

© BBC
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Asid lactig a phwer 

Eisiau archwilio ymhellach? 
• I ymestyn y gweithgaredd Clensio’r Dwylo, 

gofynnwch i’r myfyrwyr feddwl pam eu bod    
yn parhau i anadlu’n drwm ar ddiwedd            
ras. Heriwch nhw i weithio allan sut allen 
nhw guro’u nifer gwreiddiol o weithiau y 
llwyddon nhw i glensio’u dwylo mewn dwy 
funud. 

• Gellid cynnal ymchwiliad ffisiolegol 
perthnasol yr un pryd i fesur cynhwysedd 
ysgyfaint y myfyrwyr gan ddefnyddio 
sbiromedr wedi ei wneud gartref fel yr un yn 
y darlun. 

• I ymestyn y gweithgaredd Pŵer gallai 
myfyrwyr ymchwilio’r marchnerth sydd gan 
wahanol geir neu ddarganfod mwy am 
anifeiliaid pwerus - gan feddwl yn benodol 
am ba mor gryf mae anifeiliaid mewn 
perthynas â’u maint.

Ystyried ac adolygu 

© BBC

• I adolygu asid lactig, gwyliwch Glip  33
Cymharwch ganlyniadau’r dosbarth ar gyfer sawl gwaith y llwyddon nhw i glensio’u dwylo   
mewn dwy funud a choronwch bencampwr gwrywaidd a benywaidd o blith y myfyrwyr.

• I adolygu pŵer, gwyliwch Glip  34  i ddangos sut mae marchnerth yn cael ei gyfrifo (rhaid 
cymryd gofal yma gan fod Jem yn defnyddio hafaliad gwahanol). Defnyddiwch y clip i 
egluro os yw myfyriwr neu athro 75kg (yn rhoi grym o 750N) yn teithio i fyny metr o risiau 
mewn un eiliad, maen nhw’n rhoi un marchnerth o bŵer. Cymharwch ganlyniadau’r 
dosbarth ar gyfer pŵer a choronwch bencampwr gwrywaidd a benywaidd o blith y myfyrwyr. 

Iechyd a diogelwch:
• Rhaid cymryd gofal priodol pan yn symud llwythi o lyfrau neu’n rhedeg i fyny’r grisiau.

• Dylai’r tiwb yn y sbiromedr gael ei lanhau cyn i’r myfyrwyr anadlu i mewn iddo.

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau.

• Clip  33  (4’36”)

• Clip  34  (3’21”)
• Set o risiau 

• Prennau mesur metr 
• Mesuryddion Newton  
• Stopwatsis 

Byddwch angen:
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Nodiadau technegydd:
• Bydd angen i’r mesuryddion Newton fod o’r math y gall myfyrwyr sefyll arnyn nhw.  
• Gall sbriomedrau masnachol gael eu cysylltu â chyfarpar cofnodi data i fesur yn gywir 

gyfaint ysgyfaint y myfyrwyr. 



Dyblygiad DNA 
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Dyblygiad DNA 

Addas ar gyfer: 14–16 oed

Dolenni cwricwlwm a dysgu: 
Geneteg 

Amcanion dysgu:
• Disgrifio strwythur DNA.
• Egluro’r broses o ddyblygiad DNA.
• Trafod moeseg technoleg gwrth-heneiddio. 

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

• Gwylio Glip  35 
• Adolygu a thrafod dyblygiad DNA. 

Gweithgareddau datblygu 

Strwythur DNA 

• Rhowch i’r myfyrwyr unai’r daflen waith Creu DNA neu’r daflen waith Creu DNA o 
Felysion a gofynnwch iddyn nhw archwilio newu adolygu strwythur DNA trwy wneud un o’r 
modelau.

Dyblygiad DNA 

• Dywedwch wrth y myfyrwyr eu bod yn mynd i ail-greu’r broses dyblygu DNA fel a welir ar 
y clip fideo.

• Rhowch i bob myfyriwr gerdyn sail o dudalen 71 a phin cau a gofynnwch iddyn nhw eu 
rhoi ar eu dillad yn y ffrynt. Gofynnwch i hanner y grŵp i fod yn barau sail o’r llinyn DNA 
ac i drefnu eu hunain i mewn i fodel o DNA lle mae Adenin yn cael ei baru â Chytosin.  
Mae’r myfyrwyr eraill yn seiliau rhydd. Gofynnwch i’r myfyrwyr sy’n creu’r llinyn DNA i 
wahanu ac, wrth wneud hynny, gofyn i’r rhai sy’n seiliau rhydd i baru’n gywir gyda dwy 
hanner y llinyn.  
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Dyblygiad DNA 

Eisiau archwilio ymhellach? 
• Defnyddiwch y daflen waith Echdynnu DNA o ffrwyth Ciwi i echdynnu DNA. Dylech fod yn 

ymwybodol y byddai cyfansoddion eraill y cymysgedd cellog yn gwaddodi allan gyda DNA 
y ciwi.

• Gallech drafod y datblygiad gwyddonol o bwys a ddigwyddodd ym Mis Mai 2010 pan 
gafodd y llinyn synthetig cyntaf o DNA sy’n dyblygu ei hun ei greu gan y gwyddonydd 
Americanaidd, Dr Craig Venter.

Ystyried ac adolygu
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• Gwyliwch Glip  36  
• Trafodwch y materion gwyddonol, moesol a chrefyddol sy’n ymwneud â’r ymchwil i ymestyn 

bywyd yn artiffisial. 

Byddwch angen 
• Clip  35  (3’27”)
• Clip  36  (3’08”)
• Taflen waith Creu DNA o Felysion 
• Taflen waith Creu DNA 
• Setiau lluosog o Gardiau Sail DNA
• Melysion meddal (pedwar lliw)
• Melysion cord hir (dau liw) 

• Weiren denau 
Neu:
Nodwydd ac edau 

• Prennau coctel 
• Pinnau cau 
• Siswrn
• Gliw
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Iechyd a diogelwch 
• Dylai canllawiau arferol labordy gael eu gweithredu ar gyfer yr holl 

weithgareddau (yn cynnwys offer amddiffyn llygaid os yn echdynnu  DNA).

• Rhaid dweud wrth y myfyrwyr i beidio â bwyta unrhyw un o’r melysion. 

• Rhaid cymryd gofal gyda siswrn pan yn torri’r melysion.

• Rhaid cymryd gofal gyda chyllyll pan yn torri’r ffrwyth ciwi. 

• Mae Ethanol yn fflamadwy iawn. 

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau.



Rydych yn mynd i wneud eich model DNA
eich hun trwy baru parau sail.  

1. Torrwch allan y templed ar ochr dde’r 
dudalen hon. Bydd hyn yn ffurfio hanner 
o’ch llinyn DNA. 

2. Yna torrwch allan y darnau unigol ar y 
chwith. Dyma’r seiliau rhydd y byddwch yn 
eu gosod gyferbyn â’r templed i ffurfio ochr 
arall eich linyn DNA.

3. Mae’r seiliau mewn DNA bob amser yn 
ymuno gyferbyn â’i gilydd mewn modd 
benodol: Mae Adenin (A) yn paru â Thymin 
(T), a Cytosin (C) gyda Guanin (G).

4. Nawr parwch eich seiliau sbâr gyda’ch 
templed a gludiwch eich llinyn DNA 
gorffenedig i mewn i’ch llyfr. Cofiwch nad 
yw DNA yn fflat ond wedi ei ddirdroi i 
mewn i helics dwbl.  

Beth i’w wneud 

Byddwch angen 

• Siswrn 
• Gliw
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Creu DNA o Felysion 

© BBC

1. Torrwch y ddau gortyn hir o felysion o liwiau 
gwahanol i ddarnau byr o tua 2cm. Bydd y rhain yn 
cynrychioli’r moleciwlau siwgr pentos a ffosffad sy’n 
creu ochrau’r model DNA.

2. Defnyddiwch y weiren denau neu nodwydd ac 
edau i linynnu hydoedd o wahanol liwiau am yn ail 
o felysion cortyn gyda’i gilydd ar eu hyd. Po fwyaf o 
ddarnau a ddefnyddiwch chi, yr hiraf y bydd 
eich DNA. 

3. Gwnewch ddau linyn a gosodwch nhw gyda 
melysion o’r un lliw gyferbyn â’i gilydd.

4. Aseiniwch felysion meddal o wahanol liw i bob un 
o’r parau DNA sail. Yma, mae Adenin yn wyrdd, 
mae Thymin yn borffor, Cytosin yn wyn ac mae 
Guanin yn oren.

5. Rhowch ddau losinen o wahanol liw ar bob pren 
coctel, gan wneud yn siwr bod eich melysion yn 
paru fel mae DNA yn ei wneud (h.y. Adenin gyda 
Thymin a Cytosin gyda Guanin).

6. Gosodwch un pren coctel gyda melysion arno 
rhwng pob hyd eiledol i felysion cortyn i uno’r 
ddwy ochr.

7. Yn ofalus iawn daliwch bob pen o’r cortyn o 
felysion a dirdrowch ychydig i gynrychioli helics 
dwbl y DNA.

Beth i’w wneud 

Dilynwch y cyfarwyddiadau i greu eich model DNA eich hun o felysion.

Byddwch angen:

• Melysion meddal (pedwar lliw)
• Melysion cord hir (dau liw) 
• Weiren denau neu nodwydd ac edau 
• Prennau coctel
• Siswrn
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Cardiau sail DNA
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Echdynnu DNA o Ciwi 

1. Torrwch y ciwi’n ofalus i mewn i ddarnau 1cm3 gan 
ddefnyddio cyllell a thynnwch y croen. 

2. Llenwch bicer bychan yn hanner llawn gyda dŵr tap 
poeth. Toddwch un llwy de o halen yn y dŵr ac 
ychwanegwch 5cm3 o hylif golchi llestri. Trowch yn araf â 
rhoden droi wydr.

3. Ychwanegwch y ffrwyth ciwi a chynheswch mewn bath 
dŵr ar 60°C am bum munud. Yn ystod yr amser yma, 
gwasgwch a throwch y cymysgedd yn ysgafn gyda’r 
rhoden droi. 

4. Trosglwyddwch y gymysgedd i’r bath i rew am bum 
munud. Parhewch i’w wasgu a’i droi’n ofalus.

5. Hidlwch y cymysgedd gan ddefnyddio papur hidlo a 
thwndis i mewn i diwb berwi.

6. Yn ofalus ychwanegwch yr un faint o ethanol oer â hidlif 
ciwi i mewn i’ch tiwb berwi ac arhoswch am ychydig 
funudau. Mae’n bwysig iawn eich bod yn cadw’r tiwb 
berwi’n llonydd. 

7. Bydd y DNA yn ymddangos fel edafedd wedi eu 
gorchuddio â swigod bychan. Sgwpiwch ef allan yn 
ofalus gan ddefnyddio rhoden wydr a rhowch ef ar y 
cerdyn du i sychu. 

Beth i’w wneud 

Byddwch angen

• Ffrwyth ciwi 
• Cyllell 
• Bicer bychan
• Halen 
• Hylif golchi llestri
• Bath o ddŵr ar 60°C
• Bath o rew (bicer 250cm3

llawn o rew ac ychydig o 
ddŵr) 

• Silindr mesur 

• Papur hidlo
• Twndis
• Ethanol oer
• Rhoden droi wydr 
• Cerdyn du 
• Tiwb berwi 
• Dŵr tap poeth
• Thermomedr 
• Llwy de 
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Archwilio prosesau daearegol 

Hofrennydd

Malwod Gludiog 

Bathodyn
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Archwilio prosesau daearegol 

Addas ar gyfer: 11–16 oed 

Dolenni cwricwlwm a dysgu:

Cylchdro creigiau, creigiau igneaidd, cynhesu ac oeri 

Amcanion dysgu:
• Nodwch y gall cynhesu ac oeri cyflym achosi chwalu a disgrifiwch sut y gall hyn 

wisgo creigiau.
• Nodwch ac eglurwch y cyswllt rhwng graddfa oeri craig igneaidd a maint y grisialau 

a gynhyrchir.

© BBC

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr a ydyn nhw’n cofio’r amharu ar y teithio ar awyrennau a 
ddigwyddodd ym Mis Ebrill a Mai 2010 oherwydd i losgfynydd yng Ngwlad yr Ia ffrwydro.  

• Gwyliwch Glip  37  i weld beth ddigwyddodd pan aeth tîm Bang i archwilio.  

Gweithgareddau datblygu 

Archwilio Graddfa Oeri a Maint Grisialau 

• Gwyliwch Glip  38  lle mae Liz yn egluro sut y cynhyrchodd y llosgfynydd lwch mân wedi 
ei seilio ar silica. 

• Gan ddefnyddio un o’r taflenni gwaith Archwilio’r Cysylltiad rhwng y Raddfa Oeri a Maint 
Grisialau, gofynnwch i’r myfyrwyr archwilio sut mae graddfa oeri’n effeithio ar grisialau. 
Fe allan nhw unai ddefnyddio salol wedi ei doddi ar sleidiau microsgop neu doddi’r 
rhannol ac ailgrisialu ïodod plwm. 

Dryllio: Effaith cynhesu ac oeri cyflym 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr awgrymu rhai rhesymau pam roedd awyrennau wedi eu gwahardd 
rhag hedfan trwy’r cwmwl o lwch. 

• Gwyliwch Glip  39  lle mae Jem yn arddangos beth a allai ddigwydd petai’r llwch silica 
mân yn cael ei boethi mewn injan jet ac yna’i oeri’n gyflym.

• Dangoswch i’r myfyrwyr y gall ehangiad a chyfangiad cyflym achosi chwalu mewn gwydr 
trwy gynhesu tiwb profi sych mewn fflam Bunsen ac yna’i drochi mewn cafn o ddŵr oer y 
tu ôl i sgrîn ddiogelwch.

• Cysylltwch hyn â dryllio rhew fel math o hindreulio. 
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Archwilio prosesau daearegol 

Eisiau archwilio ymhellach? 

Iechyd a diogelwch 
• Dylai canllawiau arferol labordy gael eu gweithredu ar gyfer yr holl weithgareddau 

(yn cynnwys offer amddiffyn llygaid).

• Dylai’r athro wisgo offer amddiffyn llygaid a menig amddiffyn yn ystod yr arddangosiad dryllio 

rhew.  
• Mae ïodod plwm yn wenwynig. Argymhellir bod yr athro’n rhannu symiau bach iawn o ïodod 

plwm i diwbiau berwi’r myfyrwyr er mwyn osgoi defnyddio gormod.  

• Ni ddylai gwragedd beichiog gael eu rhoi yng ngolwg cyfansoddion plwm.  

• Mae yna risg sylweddol o ‘bympio’ (berwi gwyllt) pan yn berwi ïodod plwm a dŵr mewn tiwb 

berwi. Dylai myfyrwyr gael eu briffio ar sut mae rhagweld hyn a symud y tiwb berwi o’r gres 

am sawl eiliad. Gellid ychwanegu gronynnau gwrth-fwmpio i leihau’r risg. 

• Mae salol (ffenyl salisylad) yn lidiwr ac yn berygl i’r amgylchedd. Mae salol yn toddi ar 42°C 

ac, os caiff ei boethi mewn dŵr berwedig mae yna berygl y bydd yna anwedd llidus yn cael 

ei ollwng. 
• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau.

Nodiadau technegydd
• Mae’r swm o ïodod plwm sydd i angen mewn pob tiwb berwi’n fychan iawn.  

Efallai y byddai ysbodol micro yn fwy addas i’r athro ei ddefnyddio pan fydd yn    
dosbarthu, yn hytrach nag ysbodol ysgol safonol. 

• Darparu samplau neu luniau ar gyfer y myfyrwyr o wahanol greigiau igneaidd gyda 
meintiau grisialau y gellir eu mesur (gweler tudalen 78) a gofynnwch iddyn nhw i 
awgrymu’r raddfa o oeri a ddigwyddodd ym mhob un.  

• Pam fyddai rhai creigiau’n oeri’n gyflym ac eraill yn araf? Dolenni i greigiau 
mewnwthiol ac allwthiol.

Ystyried ac adolygu
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• Gallai myfrwyr gael eu hannog i archwilio ac ysgrifennu adroddiad  
newyddion gwyddonol ar y penderfyniad i gau’r awyr Prydeinig oherwydd y 
cwmwl llwch olcanig. 

• Dangoswch Glip  40  ar sut y gall llwch effeithio ar offer awyren. 

Byddwch angen 
• Clip  37  (4’04”)
• Clip  38  (2’08”)
• Clip  39  (4’21”)
• Clip  40  (0’44”)
• Taflenni gwaith 

Archwilio’r Cysylltiad 
rhwng Graddfa Oeri a 
Maint Grisialau

• Taflen waith Grisialau 
mewn Creigiau 

• Tiwb profi 
• Cafn o ddŵr oer 
• Sgrîn ddiogelwch 
• Ciwbiau rhew 
• Tegell 
• Samplau o Salol
• Sleidiau microsgop 
• Ïodod plwm 
• Samplau o graig 

igneaidd 

• Gefel
• Tywelion papur 
• Tiwbiau berwi 
• Biceri 
• Matiau gwrth-wres 
• Llosgwyr Bunsen 
• Dalwyr tiwbiau profi 
• Dŵr tap
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Beth i’w wneud 
1. Rhowch y tiwb profi sy’n cynnwys y salol mewn bicer wedi ei 

lenwi â dŵr poeth o degell.
2. Ychwanegwch ddau sleid microsgop glân i’r un bath 

dŵr poeth.
3. Rhowch ddau sleid microsgop glân mewn bicer yn cynnwys 

dŵr a chiwbiau rhew. 
4. Gadewch y salol am ychydig funudau nes ei fod wedi toddi.
5. Tynnwch y pedwar sleid i’r biceri a sychwch nhw’n gyflym gan 

ddefnyddio tywel papur.
6. Yn gyflym arllwyswch ychydig o salol ar un o’r sleidiau oer, 

sych a rhowch y sleid oer arall ar ei ben. Gwasgwch nhw’n 
ysgafn at ei gilydd, gan fod yn ofalus i beidio’u torri. 

7. Yn gyflym arllwyswch ychydig o salol ar un o’r sleidiau poeth, 
sych a rhowch y sleid poeth arall ar ei ben. Gwasgwch nhw’n 
ysgafn at ei gilydd, gan fod yn ofalus i beidio’u torri.

8. Ar ôl ychydig funudau bydd grisialau’n dechrau ffurfio sy’n 
hawdd eu gweld â’r llygad noeth

I ba gasgliad y gallwch chi ddod am sut
mae graddfa’r oeri’n effeithio ar faint y
grisialau mewn creigiau igneaidd? 

Beth allwch chi ei arsylwi

am faint y grisialau ar y

ddau sleid?

Byddwch angen

• Dau ficer 100cm3

• Pedwar sleid microsgop 
• Dŵr poeth o degell 
• Ciwbiau rhew

• Dŵr oer
• Tywel papur 
• Tiwb profi’n cynnwys ychydig o salol
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Archwilio’r cysylltiad rhwng 

y raddfa oeri a maint grisialau: Salol

Gwybodaeth am beryglon 

• Mae salol (ffenyl salisylad) yn lidiwr ac yn berygl i’r amgylchedd. 

• Rhaid i chi wisgo offer amddiffyn llygaid trwy gydol yr arbrawf hwn. 

• Ni ddylid poethi’r salol mewn dŵr berw, dim ond mewn bath dŵr sydd ddim poethach na 60°C.  



Gwybodaeth am beryglon
• Mae ïodid plwm yn wenwynig ac yn berygl i’r amgylchedd. 

• Rhaid gwisgo offer amddiffyn llygaid trwy gydol yr arbrawf. 

• Bydd eich athro’n dangos i chi sut mae osgoi i’r tiwb berwi ferwi trosodd yn ystod cynhesu.

• Dylech bob amser bwyntio’r tiwb berwi i ffwrdd oddi wrthych eich hun a phobl eraill pan 

fyddwch yn ei boethi.
• Ni ddylai cyfansoddion gael eu trafod gan wragedd beichiog. 

.

1. Casglwch dau diwb llosgi a dau ficer 250cm3 i’w defnyddio 
fel baddonau dŵr. 

2. Gosodwch un bicer fel bath dŵr rhew yn cynnwys tiwb berwi 
gwag. Gadewch y bicer arall yn wag fel y gallwch ei 
ddefnyddio fel bath dŵr poeth yn nes ymlaen. 

3. Llenwch yr ail diwb llosgi un trydydd yn llawn o ddŵr, Gofynnwch 
i’ch athro i ychwanegu swm bychan o ïodid plwm. Does dim 
angen llawer oherwydd nad yw’n doddadwy iawn mewn dŵr.  

4. Cynheswch yr ail diwb losgi’n ofalus, yn weddol uchel uwchben 
fflam Bunsen, efallai ar hanner cryfder y nwy. Pan fyddwch yn 
teimlo (nid gweld!) yr hylif yn dechrau berwi, tynnwch e o’r gwres 
am sawl eiliad nes ei fod yn oeri ychydig. Os gwelwch chi swigod 
mawr yn ffurfio yn y tiwb berwi, symudwch ef yn syth oherwydd y 
perygl y bydd yn berwi trosodd. 

5. Ar ôl i chi gynhesu’r hylif am ychydig funudau i doddi peth o’r  
ïodid plwm, arllwyswch ganner yr hylif yn gyflym i mewn i’r tiwb  
berwi oer yn y bath rhew. Llenwch y bicer arall â dŵr poetho’r 
tegell a rhowch y tiwb berwi poeth i mewn iddo.   

6. Sylwch ar faint y grisialau a ffurfiwyd yn y ddau diwb berwi. Gall 
fod yn anodd gwahaniaethu rhyngddyn nhw â llygad, ond cofiwch 
y mwyaf a’r trymaf mae’r grisialau, y mwyaf tebyg ydyn nhw i setlo 
allan. Mae grisialau llai, ysgafnach yn fwy tebygol i aros yn 
hongian oherwydd symudiad ar hap y moleciwlau dŵr. 

7. Gofynnwch i’ch athro i ddweud wrthoch chi sut mae cael gwared 
â’r ïodid plwm.

Beth i’w wneud

© BBC

• Dau diwb berwi
• Dau ficer 250cm3

• Ïodid plwm 
• Ciwbiau rhew
• Daliwr tiwbiau profi

• Llosgydd Bunsen 
• Mat gwrth-wres
• Dŵr oer 
• Dŵr berw o degell 
• Gefel 

Byddwch angen

77Archwilio i’r cysylltiad rhwng y raddfa oeri a

maint y grisialau: ïodid plwm 



Grisialau mewn Creigiau 
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Isod mae yna chwe delwedd yn dangos maint amrywiol
grisialau a ffurfiwyd mewn gwahanol fathau o greigiau.
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Y sbectrwm electromagnetig 

Microdon 

Bwlb golau 

Bathodyn 
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Y sbectrwm electromagnetig 

Addas ar gyfer: 14–16 oed

Dolenni cwricwlwm a dysgu:
Tonnau, sbectrwm electromagnetig 

Amcanion dysgu:
• Nodwch bod yr holl ymbelydredd electromagnetig yn teithio trwy wactod ar gyflymder golau, 

sef 3 x 108m/s.
• Eglurwch y gwahaniaethau rhwng y mathau o ymbelydredd electromagnetig a disgrifiwch 

ddefnyddiau ar eu cyfer. 

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol 

• Dangoswch ddelweddau i’r myfyrwyr sy’n berthnasol i’r sbectrwm electromagnetig a 
gofynnwch beth sy’n gyffredin rhyngddyn nhw i gyd – er enghraifft bwlb golau, radio, 
microdon a delwedd pelydr-X. 

Gweithgareddau datblygu 

Ymbelydredd electromagnetig 

• Atgoffwch y myfyrwyr o nodweddion allweddol tonnau electromagnetig a’r sbectrwm llawn 
o donnau radio i donnau cosmig. 

• Dangoswch Glip  41  i’r myfyrwyr ac ailadroddwch yr arddangosfa yma i fesur cyflymder 
golau gan ddefnyddio microdon.

• Rhannwch y myfyrwyr i grwpiau bach a rhowch i bob grŵp fath o ymbelydredd 
electromagnetig iddyn nhw ei ymchwilio. Fe ddylen nhw ddysgu am donfedd, amledd, 
ffynonellau a defnyddiau eu math hwy o ymbelydredd.  

• Dylai pob grŵp gynhyrchu poster yn defnyddio templed generig Bang Goes the Theory ar 
dudalen 62 y gellir ei arddangos yn y labordy ar hyd llinell sbectrwm anferth. Neu fe allen 
nhw roi cyflwyniad ar eu canfyddiadau. 
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Y sbectrwm electromagnetig 

Eisiau archwilio ymhellach? 

Ystyried ac adolygu

Iechyd a diogelwch 
• Dylai canllawiau arferol labordy gael eu gweithredu ar gyfer yr holl 

weithgareddau.
• Gall defnyddio poptai microdon ar gyfer arbrofion gwyddonol ar wahân i 

gynhesu bwyd a dŵr fod yn berygl. Cyn gwneud unrhyw un o’r 

gweithgareddau yma, mae’n hanfodol bod yr athro’n hyderus na fydd ei 

fyfyrwyr yn ceisio dyblygu’r arddangosiad yma yn eu cartref.

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael 

ei gwblhau.
.

• Dangoswch Glip  42  i’r myfyrwyr lle mae Jem yn dangos sut mae tonnau       
electromagnetig yn gallu cael eu defnyddio i drawsyrru ynni.   

• Dangoswch Glip  43 a thrafodwch gyda’r myfyrwyr sut gall ynni isgoch gael ei gipio a’i 
ddefnyddio. 

• Dangoswch Glip  44  i’r myfyrwyr lle mae Dr Yan yn dangos bod microdon yn poethi 
hylifau’n llawer mwy effeithiol na solidau trwy doddi potel wydr mewn microdon. 

• Anogwch y myfyrwyr i ymchwilio i rai o’r pethau rhyfedd sy’n digwydd wrth i rywbeth 
nesu at gyflymder golau. 

Byddwch angen

• Clip  41  (3’55”)
• Clip  42  (6’06”)
• Clip  43  (3’14”)
• Clip  44  (2’57”)
• Templed poster Bang Goes the Theory 
• Popty microdon 

• Plât sy’n ddiogel i’w ddefnyddio 
mewn microdon 

• Tafelli o fara 
• Margarin
• Cyllell 
• Detholiad o ddelweddau sy’n berthnasol     

i’r sbectrwm electromagnetig 
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Disgyrchiant a grym mewngyrchol 

Pencadlys

Hofrennydd 

Bathodyn 

82



Addas ar gyfer: 14–16 oed

Dolenni cwricwlwm a dysgu:
Grymoedd, mudiant mewn cylch 

Amcanion dysgu:
• Egluro beth sy’n digwydd pan fo gwrthrych yn symud mewn llwybr crwn. 
• Disgrifio’r grymoedd sy’n rhoi mudiant crwn i wrthrychau. 
• Archwilio grym disgyrchiant. 

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol

• Trowch fwcedaid o ddŵr o gwmpas eich pen i ddangos sut mae’r grymoedd sydd    
ynghlwm mewn mudiant crwn yn cadw’r dŵr yn y bwced.  

Gweithgareddau datblygu 

Disgyrchiant a Grym Mewngyrchol 

© BBC

• Gwyliwch Glip  45  lle mae Dallas yn egluro sut 
mae disgyrchiant yn cadw sêr rhag hedfan i 
ffwrdd i’r gofod. Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro 
yr hyn maen nhw wedi ei weld a meddwl am dri 
achlysur lle mae grym  mewngyrchol yn effeithio 
arnyn nhw (e.e. reidiau ffair, chwrligwgan, taflu 
disgen). 

• Rhowch y daflen waith Ffactorau sy’n effeithio ar 
Fudiant Crwn i’r myfyrwyr a gofyn iddyn nhw 
gwblhau’r gweithgaredd ymarferol. Y newidyn 
dibynnol yw’r grym a roddir ar y mesurydd 
Newton. Y newidynnau annibynnol yw’r màs o 
byngau, radiws y cylch a chyflymder y troi.  

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i grynhoi eu 
canfyddiadau.
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Disgyrchiant a grym mewngyrchol 

Eisiau archwilio ymhellach? 

Ystyried ac adolygu

© BBC

Iechyd a diogelwch 
• Dylai canllawiau arferol labordy gael eu gweithredu ar gyfer yr holl 

weithgareddau (yn cynnwys offer amddiffyn llygaid).

• Dylid cymryd gofal pan yn troi’r bwced o ddŵr a’r byngau rwber.

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau.

• Gwyliwch Glip  47  sy’n archwilio grym disgyrchiant a sut y gall effeithio ar y corff dynol. 
Gallai’r gweithgaredd ymarferol a welir yn y clip hwn sy’n mesur grym disgyrchiant yn 
defnyddio afal a chlorian cegin gael ei ail-greu mewn modd diogel dan reolaeth.  

• Gallai myfyrwyr ymchwilio sut mae anifeiliaid wedi eu haddasu i oroesi dan rymoedd 
disgyrchiant mawr.

• Efallai yr hoffech chi hefyd wylio Clip  48  er mwyn gweld beth sy’n digwydd i fflam 
cannwyll ar sero-disgyrchiant a Clip  49  ar godymau angheuol.  

Gweithgareddau datblygu, parhad...

Disgyrchiant a Gwrthiant Aer 

• Trowch y bwced o ddŵr i gwmpas eich pen eto, gan fynd yn gynyddol arafach. Gofynnwch 
i’r myfyrwyr pryd maen nhw’n meddwl y bydd y dŵr yn syrthio allan (y pwynt pan fydd 
disgyrchiant y fwy na’r grym mewngyrchol).  

• Gwyliwch Glip  46  lle mae Dallas yn arddangos rôl gwrthiant aer. 
• Gofynnwch i’r myfyrwyr i archwilio gwrthiant aer trwy ollwng darn o arian mawr a darn 

crwn o gerdyn yn union yr un maint o’r un uchder yr un pryd. Yna rhowch y cerdyn 
uwchben y darn arian a gollyngwch y ddau. Eglurwch pan fo gwrthiant aer yn cael ei 
ddileu, bydd gwrthrychau o fàs gwahanol yn cyflymu ar yr un raddfa oherwydd 
isgyrchiant. 

• Pan yn bosibl profwch hyn trwy wagio tiwb mawr gwydr a gollwng pluen a cheiniog yr un 
amser oddi mewn iddo.

Byddwch angen

• Clip  45  (2’51”)
• Clip  46  (2’10”)
• Clip  47  (6’53”)
• Clip  48  (4’50”)
• Clip  49  (3’18”)
• Taflen waith Ffactorau’n 

Effeithio ar Fudiant Crwn
• Bwcedaid o ddŵr 
• Cortyn

• Tiwbiau cardfwrdd neu 
blastig gwag tua 30cm 
o hyd

• Byngau rwber â thyllau 
ynddyn nhw

• Mesuryddion Newton 
• Stopwatsis 
• Prennau mesur metr 
• Pen marcio 

• Darnau arian mawr
• Tiwb gwydr mawr (gyda 

byngau i ffitio bob pen)
• Pwmp sugno 
• Pluen 
• Clorian cegin
• Cylchoedd o gardfwrdd
• Afal
• Ceiniog 
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Ffactorau’n Effeithio ar Fudiant Crwn 
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1. Gosodwch y cyfarpar fel a ddangosir yn y 
diagram.

2. Marciwch y llinyn ar waelod y tiwb gyda phen 
marcio. Mae angen i chi gadw’r marc yma’n lefel 
gyda gwaelod y tiwb drwy’r amser.

3. Tra bod un person yn dal y Mesurydd Newton, 
mae’r llall yn dal y tiwb ac yn troi’r bwng rwber o 
gwmpas ar gyflymder cyson ddeg gwaith.

4. Cofnodwch y grym a ddefnyddiwyd: 

5. Gosodwch ail bwng ar ben y llinyn ac 
ailadroddwch y gweithgaredd. Gwnewch yn siŵr 
bod y cyflymder a hyd y llinyn rhwng top y bwng 
a’r tiwb yn aros yn gyson. 

6. Cofnodwch y grym a ddefnyddiwyd:

7. Tynnwch yr ail bwng a throwch y bwng sydd ar ôl 
ddwywaith mor gyflym, gan gadw hyd y llinyn 
rhwng top y tiwb a’r bwng yr un peth. 

8. Cofnodwch y grym a ddefnyddiwyd:

9. Gan ddal i ddefnyddio un bwng, ymestynnwch 
hyd y llinyn rhwng top y tiwb a’r bwng rwber a 
chadwch y cyflymder yr un peth. Bydd angen i chi 
wneud marc newydd ar y llinyn  ar waelod y tiwb. 

Cofnodwch y grym a ddefnyddiwyd:

Beth i’w wneud 

Byddwch angen 

• Tiwb gwag tua 30cm o hyd
• Dau fwng rwber â thyllau 

ynddyn nhw
• Mesurydd Newton

• Stopwats 
• Pren mesur metr
• Pen marcio
• Llinyn  

marc pen ar y llinyn 

bwng rwber wedi ei

glymu i ben y llinyn

Yna ychwanegwch

ail fwng ac

ailadroddwch

tiwb

Mae’r llinyn yn

mynd trwy’r tiwb 

Dylai’r rhan hon o’r llinyn

fod yn 0.5m o hy d 

mesurydd newton 
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Lansio’ch gofodwr eich hun 

Amser arall 

Modelau o ofodw
yr 
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Addas ar gyfer: 11–14 oed

Dolenni cwricwlwm a dysgu:
Gofod, grymoedd, pwysedd, gwrthiant aer 

Amcanion dysgu:
• Nodi’r grymoedd ar ofodwr gaiff ei godi gan falŵn heliwm ac sy’n dod yn ôl i’r 

Ddaear ar barasiwt.
• Cynllunio a gwerthuso dull o lansio gofodwr model yn ddiogel.

© BBC

Gweithgareddau:

Gweithgareddau agoriadol

• Gwyliwch Glip  50  am Joe Kittinger. Trafodwch arwyddocâd ei orchest.

Gweithgareddau datblygu

Lansio Gofodwr 

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i weithio mewn grwpiau i gynllunio ffordd o lansio model o ofodwr 
i’r atmosffer gan ddefnyddio balŵn heliwm. Bydd angen iddyn nhw gynnwys parasiwt yn eu 
cynllun fel y gall eu gofodwr ddychwelyd i’r Ddaear yn ddiogel pan fydd y balŵn yn byrstio.

• Pa ystyriaethau a phroblemau mae’n nhw’n eu rhagweld yn eu prosiect? 
• Gwyliwch Glip  51
• Eglurwch i’r myfyrwyr y byddan nhw’n tracio’u gofodwyr trwy gysylltu label adnabod iddyn 

nhw fel y gellir roi gwybod i’r Ganolfan Reoli (yr ysgol) pan gaiff ei ddarganfod. 
• Caniatewch i’r myfyrwyr i adeiladu eu prosiectau a chysylltu model bychan o ofodwr iddo. 
• Dosbarthwch Labeli Adnabod y Ganolfan Reoli er mwyn i’r myfyrwyr eu cwblhau a’u rhoi’n 

sownd ar eu balŵns. Efallai y byddech eisiau labeli gwrth-ddŵr gan ddefnyddio 
lamineiddiwr neu blastig a chefn gludiog. 

• Gall lleoliad glanio’r gofodwr gael ei hysbysu gan yr un sy’n darganfod y cerdyn trwy 
gysylltu â’r ysgol neu bostio’r cerdyn yn ôl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn briffio’r rhai sy’n 
gyfrifol am y rhif ffôn, e-bost neu gyfeiriad post rydych yn eu defnyddio. 

• Gwyliwch Glip  52
• Ewch â’r myfyrwyr allan i lenwi’r balŵns a’u lansio. 
• Lluniwch siart u gofnodi’r pellteroedd a deithiwyd gan y balŵns wrth i’r Labeli Adnabod gael 

eu dychwelyd yn raddol.

87

Lansio’ch gofodwr eich hun 



Lansio’ch gofodwr eich hun 

Eisiau archwilio ymhellach? 
• Gallech annog y myfyrwyr i ddarganfod mwy am Joe Kittinger a’r cynigion cynnar 

ar archwilio’r gofod. 

• Trafodwch y grymoedd fydd yn effeithio ar falwnau’r myfyrwyr ar wahanol adegau o’u 
taith. Oes yna unrhyw wahaniaethau rhwng y grymoedd yma a’r rhai a brofodd Dallas 
bach?

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i gwblhau taflen waith y Ras Ofod Fawr sy’n gofyn iddyn nhw 
nodi’r grymoedd sy’n effeithio ar Dallas bach ar wahanol rannau o’i daith gan ddangos 
meintiau cymharol y grymoedd trwy ddefnyddio saethau priodol.

Ystyried ac adolygu

Byddwch angen 

• Clip  50  (1’07”)
• Clip  51  (2’40”)
• Clip  52  (4’37”)
• Labeli Adnabod y Ganolfan Reoli 
• Taflen waith y Ras Ofod Fawr 
• Balŵns Bioddiraddadwy 
• Tun o heliwm

• Edafedd ysgafn, cryf (e.e. lein bysgota)
• Defnydd i wneud parasiwtiau 

(e.e. bagiau polythen)
• Modelau o ofodwyr 
• Tâp gludiog 
• Lamineiddiwr a chodau lamineiddio 

Neu:
Blastig â chefn gludiog
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Iechyd a diogelwch:
• Gwnewch yn siŵr bod y myfyrwyr ddim ond yn defnyddio enwau cyntaf neu 

lythrennau cyntaf eu henw’n unig ar y Labeli Adnabod ac nad oes unrhyw 

fanylion personol yn cael eu cynnwys.

• Gwnewch yn siŵr, os digwydd i’r parasiwt fethu, nad yw’r llwyth yn ddigon 

trwm i fod yn berygl pan yn syrthio. 

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei gwblhau.
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Pa rymoedd oedd yn effeithio ar Dallas bach?

Rhowch saethau ar luniau Dallas bach i ddangos pa rymoedd oedd yn effeithio arno ar
wahanol adegau o’i siwrnai. Galwch ddefnyddio saethau o feintiau gwahanol i ddynodi
gwahanol nerth y grymoedd.

Y Ras Ofod Fawr 

Cyn y lansiad, tra roedd
Jem yn dal Dallas a’r

balwn i’w rhwystro rhag
hedfan i ffwrdd 

Yn syth ar ôl y lansiad
pan mae Dallas yn
cyflynu wrth adael y

ddaear 

Pan mae Dallas yn
teithio i fyny ar
gyflymder cyson  

Yn syth ar ôl i Dallas
gael ei ryddhau o’r

balŵn ac mae’n
dechrau cyflymu i
gyfeiriad y Ddaear

Ar ôl i wrthiant yr aer
gynyddu ac mae

Dallas wedi dechrau
colli cyflymder

Pan mae Dallas yn
parasiwtio ar

gyflymder cyson

Ar ôl i Dallas fwrw’r
ddaear 
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Gwneud canon fortecs 

Y Pencadlys 

Malwoden Ludiog 

Canon Fortecs
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Addas ar gyfer: Clwb Gwyddoniaeth (11–16 oed)

Dolenni cwricwlwm a dysgu:
Astudiaeth allgyrsiol 

Amcanion dysgu:
• Egluro beth yw tyrfedd.
• Disgrifio sut mae gwneud canon fortecs.

© BBC

Gweithgareddau:

Gweithgaredd agoriadol

• Gofynnwch i’r myfyrwyr a ydyn nhw’n gwybod beth yw fortecs ac a allan nhw roi unrhyw 
enghreifftiau. Eglurwch fod trobwll mewn twll plwg yn enghraifft gyffredin a’u bod yn mynd 
i wneud math arall o fortecs.

• Gofynnwch i’r myfyrwyr pa mor bell allen nhw fod er  mwyn chwythu darn o bapur a 
gwneud iddo symud. 

Gweithgareddau datblygu 

Fortecs Bychan 

• Gwyliwch Glip  53
• Heriwch y myfyrwyr i fynd i mewn i grwpiau a gwneud eu canon fortecs eu hun yn debyg 

i’r un yn y ffilm. Efallai yr hoffech chi ofyn i grwpiau gwahanol i archwilio yn defnyddio 
tyllau â diamedr gwahanol. Gall y tiwbiau gael eu llenwi’n ofalus â mwg wedi ei greu gan 
fatsis neu beli sydd ar gael yn fasnachol.  

Fortecs Mawr 

• Gwyliwch Glip  54
• Heriwch y myfyrwyr i wneud y fersiwn fwy o’r canon fortecs gan ddefnyddio balwn mewn 

potel â baril. Neu gallech wneud fersiwn dwy o’r model cyntaf allan o fin sbwriel 
plastig mawr.

• Gwyliwch Glip  55  i weld sut y daeth Jem yn ei flaen wrth raddio i fyny ei brototeipiau i 
wneud y canon fortecs terfynol.  

Gwneud canon fortecs 
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Gwneud canon fortecs 

Iechyd a diogelwch  
• Os yn defnyddio dril drydan i dorri tyllau yn y tiwbiau cardfwrdd, 

ystyriwch yn ofalus a yw’r myfyrwyr wedi cael digon o hyfforddiant a 

phrofiad i’w ddefnyddio. 
• Gallai ailadrodd arbrofion Jem yn defnyddio cymysgedd o danwydd ac 

ocsigen (neu danwydd ac aer) i gychwyn y fortecs fod yn berygl iawn.

• Cyfrifoldeb yr athro yw sicrhau bod asesiad risg digonol wedi cael ei 

gwblhau. 

Eisiau archwilio ymhellach?

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i awgrymu rhesymau pam ddefnyddion nhw fwg yn y model cyntaf 
ond nad oedd angen mwg yng nghanon terfynol, maint llawn Jem.

Ystyried ac adolygu
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• Gwyliwch Glip  56  ac anogwch y myfyrwyr i archwilio pa ffordd mae fortecs twll plwg yn 
troi. Gellir dod o hyd i fanylion llawn yr arbrawf yma gyda’r ffilm ‘Plugholes’ ar: 
bbc.co.uk/bang/handson

• Gofynnwch i’r myfyrwyr i archwilio’r ffactorau sy’n cyfyngu ar y pellter y gall fortecs 
deithio. 

• Defnyddiwch Glip  57  i annog y myfyrwyr i feddwl ymhellach am theori, hanes a 
pheryglon canonau fortecs.

Byddwch Angen      
• Clip  53  (0’59”)
• Clip  54  (1’32”)
• Clip  55  (4’50”)
• Clip  56  (2’04”)

• Clip  57  (2’47”)
• Nifer o diwbiau cardfwrdd o feintiau 

addas (e.e. y rhai gaiff eu defnyddio i 
becynnu creision) 

• Dalennau o bolythen neu latecs (e.e. 
bagiau plastig, haenen lynu neu 
falŵns mawr)

• Defnyddiau i wneud casgenni (e.e. 
haenau o blastig hyblyg neu bibau 
plastig)

• Ffordd ddiogel i dorri tyllau llyfn yng 
ngwaelod y tiwbiau (e.e. ebill drydan 
gyda ebillion dril fflat o wahanol faint)

• Ffynhonnell ddiogel o fwg neu niwlen 
(e.e. matsis neu beli mwg sydd ar gael 
yn fasnachol, ar gael oddi wrth 
gyflenwyr deunydd plymio)  

• Balŵns
• Tâp gludiog 
• Poteli plastig 
• Bin sbwriel 
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Dolenni Defnyddiol 

Isod mae yna ffynonellau allweddol o wybodaeth a dolenni i sefydliadau eraill y
gallech eu cael yn ddefnyddiol.

Noder: Dyw’r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

• Uchafbwyntiau Bang Goes the Theory, gwyddoniaeth ymarferol, deunydd geir ar y 
we’n unig ac atebion fideo Ask Yan: bbc.co.uk/bang

• Rhaglenni gwyddoniaeth a chynnwys ar y BBC: bbc.co.uk/science

• Newyddion Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd oddi wrth y BBC:
bbc.co.uk/news/science_and_environment

• Gwybodaeth am y tywydd a meteoroleg: bbc.co.uk/weather

• Cynnwys Hanes naturiol oddi wrth y BBC: bbc.co.uk/wildlifefinder

Sefydliadau Gwyddoniaeth Defnyddiol 

• Association for Science Education: www.ase.org.uk
Sefydliad gwyddoniaeth mwyaf y DU wedi ei neilltu i ddysgu gwyddoniaeth.

• British Science Association: www.britishscienceassociation.org
Elusen sy’n bodoli i hyrwyddo dealltwriaeth, hygyrchedd ac atebolrwydd 
gwyddoniaeth a pheirianneg yn y DU.

• CLEAPSS: www.cleapss.org.uk
Gwasanaeth ymgynghorol sy’n cynnig cefnogaeth mewn gwyddoniaeth a 
thechnoleg ar gyfer consortiwm o awdurdodau lleol a’u hysgolion.

• Engineering UK: www.engineeringuk.com
Yn hyrwyddo cyfraniad hanfodol peirianwyr, peirianneg a thechnoleg.

• Institute of Physics: www.iop.org
Corff proffesiynol sy’n gweithio i hyrwyddo datblygiadau mewn ffiseg. Yn 
cynnwys cefnogaeth ar gyfer athrawn ac adnoddau ystafell ddosbarth.

• National Endowment for Science, Technology and Arts: www.nesta.org.uk
Corff annibynnol gyda’r dasg o wneud y DU yn fwy arloesol. 
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• New Outlooks in Science and Engineering (NOISE): www.noisemakers.org.uk
Yn amcanu i gysylltu rhai 14-19 oed â gwyddoniaeth a pheirianneg, Yn 
cynnwys pecyn gwybodaeth i athrawon. 

• The Royal Institution: www.rigb.org
Elusen annibynnol sydd wedi ymrwymo i gysylltu pobl â byd gwyddoniaeth. 
Yn cynnwys adnoddau addysgol am ddim.

• The Royal Society: www.royalsociety.org
Academi genedlaethol gwyddoniaeth y DU.

• Royal Society of Chemistry: www.rsc.org
Y sefydliad mwyaf yn Ewrop ar gyfer datblygu gwyddoniaeth gemegol. Yn   
cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau ar gyfer athrawon ac yn darparu hyfforddiant. 

• UK Association for Science and Discovery Centres: www.sciencecentres.org.uk
Cymdeithas yn cynrychioli dros 50 o ganolfannau gwyddoniaeth yn y DU.

• Science Learning Centres: www.sciencelearningcentres.org.uk
Rhwydwaith genedlaethol ar gyfer datblygu proffesiynol mewn dysgu gwyddoniaeth. 

• Society of Biology: www.societyofbiology.org
Corff proffesiynol sy’n gweithio dros astudio a datblygu bioleg.

• Science, Technology, Engineering and Mathematics Network: 
www.stemnet.org.uk
Adnoddau ‘STEM’ ae gyfer myfyrwyr ac athrawon.

• Wellcome Trust: www.wellcome.ac.uk
Elusen wedi ymrwymo i wella iechyd pobl ac anifeiliaid. Yn cynhyrchu amrywiaeth o 
adnoddau i helpu cysylltu pobl ifanc â gwyddoniaeth biofeddygol. 

Adnoddau Addysg Gwyddoniaeth. 

• Fideos gan y BBC wedi eu dewis i weithio gyda’r cwricwlwm:
bbc.co.uk/learningzone/clips

• Adnoddau dysgu gwyddoniaeth a chyrsiau ar-lein y BBC:  
bbc.co.uk/learning/subjects/science.shtml

• Adnoddau adolygu gwyddoniaeth y BBC ar gyfer CA3, TGAU a Graddau Safonol:  
bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science 

• Adnoddau gwyddoniaeth y BBC ar gyfer athrawon:
bbc.co.uk/schools/websites/11_16/site/science.shtml
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Adnoddau Addysg Gwyddoniaeth Parhad...

• Mynediad ar-lein am ddim i amrywiaeth gynyddol o adnoddau rhyngweithiol 
amlgyfrwng e-ddysgu: www.curriculumbits.com/index.php

• Adnoddau CA3 a CA4 ar gyfer gwyddoniaeth, ynghys â nodiadau astudio ar 
gyfer Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl TGAU: www.e2bn.skoool.co.uk

• Adnoddau adolygu am ddim ar gyfer Ffiseg TGAU: www.gcse.com/physics.htm

• Rhaglen o adnoddau blwyddyn o hyd, yn cynnwys gweithgareddau, cystadlaethau 
a digwyddiadau wedi eu cynllunio i ysbrydoli pobl ifanc ynglyyn â STEM: 
www.ietfaraday.org

• Gweithgareddau ar-lein i helpu myfyrwyr i archwilio gwahanol bynciau gwyddoniaeth:
www.micro.magnet.fsu.edu/optics/activities/students/index.html

• Ffilmiau gwyddonol byr ac adnoddau: www.planet-scicast.com/films.cfm

• Adnoddau gwyddoniaeth am ddim, ar gyfer plant, pobl ifanc, athrawon a rhieni: 
www.planet-science.com

• Gweithgareddau ar gyfer archwilio byd defnyddiau adnewyddadwy: 
www.renewableworld.org.uk

• Gwybodaeth ar gasgliadau hanesyddol, orielau ac arddangosfeydd ysbrydoledig:
www.sciencemuseum.org.uk

• Esboniadau hawdd eu deall o sut mae’r byd yn gweithio:
www.science.howstuffworks.com

• Adnoddau ystafell ddosbarth gaiff eu diweddaru’n gyson i fod yn berthnasol i bynciau 
gwyddoniaeth cyfredol: www.upd8.org.uk
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Adnoddau Rhanbarthol

Cymru 

• Addysg BBC Cymru Wales: bbc.co.uk/wales/education/pages/secondary.shtml
• Siopau Gwyddoniaeth Cymru: www.scienceshopswales.org.uk
• Techniquest Caerdydd: www.techniquest.org
• Techniquest Glyndŵr: www.tqg.org.uk

Yr Alban

• Association for Science Education Scotland: www.asescotland.org.uk
• BBC Scotland Learning: bbc.co.uk/scotland/learning
• Curriculum for Excellence, Science Experiences and Outcomes:

www.ltscotland.org.uk/curriculumforexcellence/sciences
• Learning and Teaching Scotland: www.LTScotland.org.uk
• Scottish Schools Equipment Resource Centre: www.sserc.org.uk

Gogledd Iwerddon

• BBC Northern Ireland Learning: bbc.co.uk/northernireland/learning
• W5 Discovery Centre: www.w5online.co.uk
• The Northern Ireland Planetarium: www.armaghplanet.com

Y Brifysgol Agored 

Mae’r gyfres deledu Bang Goes the Theory yn gynhyrchiad ar y cyd gan y BBC/Y
Brifysgol Agored.
Mae’r bartneriaeth hon yn cynhyrchu rhaglenni oriau brig gydag apêl eang i annog
cyfranogiad helaethach mewn dysgu. Am fwy o wybodaeth ewch i: 
www.open2.net/banggoesthetheory

Mae Cynllun y Brifysgol Agored ar gyfer Ymgeiswyr Ifanc mewn Ysgolion a Cholegau
(neu YASS) yn galluogi myfyrwyr sy’n ddawnus yn academaidd ym Mlynyddoedd 12 a
13 i astudio amrywiaeth eang o fodiwlau ar lefel blwyddyn gyntaf.
Ewch i www.openuniversity.co.uk/bbcyass

Mae unedau astudio gwyddoniaeth am ddim hefyd ar gael. Os am fwy o fanylion ewch
i: www.openuniversity.co.uk/bangteacherspack
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Cyhoeddwyd Medi 2010
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Diolch i Dîm Cynhyrchu a Chyflwynwyr Bang Goes the Theory
Tîm Golygyddol BBC Learning: Natalie Hewit, David Sasse, Louise Wordsworth

Ymgynghorwyr ac Awduron: Neil Dixon a Nick Dixon
Golygwyd DVD Pecyn Athrawon Bang Goes the Theory gan: Andrea Peckover
Cynllun: www.longarm.co.uk

Ymgynghorwyr Rhanbarthol:
Yr Alban – Claire O’Gallagher
Cymru – Non Richards
Gogledd Iwerddon – Alastair Walker
Cydlynydd Cyhoeddi: Liz English
Cydlynydd Dosbarthu: Ceri Saunders
Cyfieithydd: Nia Wyn
Ffotograffiaeth: Glenn Dearing, Neil Dixon, Nick Dixon
Argraffydd: APS
Cyfieithu ac is-deitlo’r DVD: Red Bee Media
Awduro’r DVD: Playback Media Services
Atgynhyrchu’r DVD: Golding Products Limited
Ymchwil: Counterpoint Research

Os hoffech chi fwy o gopïau o’r pecyn hwn, ma ear gael i’w lawrlwytho o:
bbc.co.uk/teachers/bang
Gall y clipiau sy’n cyd-fynd â’r pecyn hefyd gael eu ffrydio o wefan BBC Class Clips :
bbc.co.uk/learningzone/clips
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