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Welcome to the 
Bang Goes the Theory Teacher’s Pack

Mae rhoi prawf ar wyddoniaeth a thechnoleg 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.

Yn dilyn llwyddiant Pecyn Athrawon y llynedd, rydyn ni wedi creu’r adnodd hwn i’w

gwneud hi mor hawdd â phosibl i chi ddefnyddio’r cynnwys gorau o gyfres tri a

phedwar Bang Goes the Theory i greu gwersi gwyddoniaeth ymarferol a deniadol ar

gyfer eich disgyblion. Rydyn ni’n gobeithio y byddwch yn mwynhau ei ddefnyddio!

Tîm Bang 

^
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Bang Goes the Theory

Mae’r pecyn hwn yn cymryd y darnau mwyaf perthnasol o gyfresi tri a phedwar Bang
Goes the Theory er mwyn dod â gwyddoniaeth yn fyw i rai 11–18 oed. Mae’n cynnwys
cynlluniau gwersi wedi eu llunio o gwmpas themâu o’r sioe, adnoddau ar gyfer yr ystafell
ddosbarth a dolenni penodol yn ymwneud â’r cwricwlwm a dysgu. Mae’r holl glipiau
perthnasol wedi eu cynnwys ar y DVD cysylltiedig.

Mae’r adnodd hwn wedi ei gynllunio 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;
• 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 yng Nghymru,    

Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 

Mae fersiynau Cymraeg a Saesneg o Becyn Athrawon Bang, yn ogystal â chlipiau sy’n
ymddangos ar y DVD cysylltiedig, ar gael ar  bbc.co.uk/teachers/bang

Arweiniad y BBC i wyddoniaeth boblogaidd yw Bang Goes the Theory ac mae’r criw yn
awyddus i fynd i’r afael â’r wyddoniaeth a’r dechnoleg sy’n rhan o’n bywydau bob dydd.

Purpose of the pack
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Sut mae defnyddio’r pecyn hwn

Rydyn ni wedi cynllunio’r deunydd yn y pecyn hwn i fod mor hyblyg a hawdd ei
addasu â phosibl. Mae 14 o gynlluniau gwersi wedi’u creu i ffitio’n fras mewn gwers
60 munud. Ond, rydyn ni’n deall y byddwch chi mae’n debyg eisiau addasu’r
cynnwys fel eu bod yn cyd-fynd â’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. Mae pob cynllun yn nodi’n glir ar gyfer pa grwp oed y mae’n addas.
Mae yna hefyd rai syniadau ymestynnol ar ddiwedd y cynlluniau 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 fel y gallwch ddewis a dethol pynciau sy’n
cyd-fynd â’ch cynllun gwaith chi. Gall pob gwers sefyll ar ei phen 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. Mae atebion i’r
taflenni gwaith i’w gweld yng nghefn y pecyn o dudalen 90 ymlaen. 

Os hoffech chi weld mwy o syniadau, ewch i bbc.co.uk/bang sy’n llawn ffilmiau yn
cynnwys uchafbwyntiau o’r gyfres deledu, gwyddoniaeth ymarferol a nodweddion
unigryw ar y we.

Iechyd a diogelwch
Byddwch yn ymwybodol bod rhai o’r ffilmiau ar y DVD yn cynnwys ymddygiad
a allai gael ei ddynwared ac sy’n beryglus. Dylech bob amser ei gwneud yn
glir i’ch myfyrwyr na ddylen nhw, o dan unrhyw amgylchiadau, geisio
dynwared unrhyw un o’r arbrofion a gynhelir gan y cyflwynwyr yn y ffilmiau
oni bai eu bod yn cael eu cyfarwyddo i wneud hynny yn y dosbarth, o dan
arolygiaeth briodol.
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Gwers 1

Cynefiniad
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Cynefiniad

Byddwch angen:
• Clipiau: 1.1 a 1.2 
Arddangos:
• Mwgwd dros y llygaid
• Tair powlen golchi llestri: un â dwr 

rhewllyd, un â dwr poeth (tua 40oC) ac 
un â dwr tymheredd ystafell

• Tri thermomedr 

Gwaith ymarferol yn yr ystafell
ddosbarth:
• Malwod o’r ardd (un i bob grwp)
• Sblintiau
• Arwyneb i arsylwi ar y malwod, 

e.e. teils gwyn neu bapur gwrthsaim
• Poteli chwistrellu planhigion

Addas ar gyfer: disgyblion 14-16 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Ymddygiad
Amcanion dysgu:
• Nodwch fod cynefiniad yn ffordd syml iawn o ddysgu.
• Disgrifiwch sut mae anifeiliaid yn dysgu anwybyddu ysgogiad mynych nad yw’n 

gysylltiedig â chanlyniad negyddol.
• Eglurwch bwysigrwydd cynefiniad i broses ddysgu anifeiliaid ifanc.

Gweithgaredd agoriadol
• Gofynnwch i’r myfyrwyr pa fathau o ymddygiad sy’n gynhenid i anifeiliaid a pha fathau 

sy’n cael eu dysgu ganddynt.
• Gofynnwch iddyn nhw am enghreifftiau.
• Eglurwch fod llawer o wyddonwyr bellach yn credu bod rhai patrymau ymddygiad sydd 

ag elfennau cynhenid yn gallu cael eu haddasu drwy ddysgu hefyd.

Gweithgareddau datblygu
Beth yw cynefiniad?
• Eglurwch i’r myfyrwyr fod gwyddonwyr yn dechrau gyda modelau syml yn aml er mwyn deall 

prosesau cymhleth fel dysgu.
• Eglurwch ystyr cynefiniad, o bosibl trwy ddisgrifio arbrofion cynnar yn defnyddio sgwarnog y 

môr, Aplysia.
• A all y myfyrwyr feddwl am unrhyw enghreifftiau o gynefiniad mewn bodau dynol? 

Gallech ofyn a ydyn nhw’n ymwybodol o’u dillad yn rhwbio yn erbyn eu croen wrth 
symud. Ydyn nhw’n anwybyddu pethau fel y teledu sy’n gallu tynnu eu sylw oddi 
ar eu gwaith cartref?
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Gweithgareddau datblygu, parhad...

Cynefiniad thermol
• Gallwch arddangos cynefiniad trwy ofyn i wirfoddolwr 

ddisgrifio beth mae’n ei deimlo ar ôl cymryd pob cam. 
• Rhowch y mwgwd dros lygaid y gwirfoddolwr ac ewch i    

nôl y bowlen o ddwr poeth a’r bowlen o ddwr rhewllyd. 
Rhowch law’r gwirfoddolwr ym mhob powlen am un 
munud.

• Ewch i nôl y drydedd bowlen sy’n cynnwys dwr ar 
dymheredd ystafell. Tynnwch law’r gwirfoddolwr allan o’r 
dwr poeth a’i rhoi yn y drydedd bowlen. Rhowch y llaw 
hon yn y dwr poeth eto a rhowch y llaw arall yn y 
drydedd bowlen. Nawr rhowch y llaw hon yn ôl yn y 
bowlen o ddwr oer.

• Tynnwch y mwgwd a gofynnwch i’r gwirfoddolwr roi ei 
ddwy law yn y dwr sydd ar dymheredd ystafell ar yr un 
pryd. 

• Gwyliwch Glip 1.1 lle mae Dr Yan yn arddangos hyn ac 
yn egluro gwyddoniaeth cynefiniad (disensiteiddio, 
addasu’r synhwyrau) a pham mae’n bwysig i fodau dynol.

Astudio cynefiniad ym malwod yr ardd
• Dylai myfyrwyr weithio mewn grwpiau i arsylwi ar 

gynefiniad ym malwod yr ardd.
• Mae modd denu malwod allan o’u cregyn weithiau 

drwy eu chwistrellu nhw a’r arwyneb lle maen nhw’n 
gorffwys â dwr o botel chwistrellu planhigion a’u denu 
gyda bwyd.

• Dylai myfyrwyr ddefnyddio sblint i gyffwrdd â chynffon 
y falwoden yn ofalus a chofnodi ei hymateb. Gallent 
ddefnyddio camera digidol, camera fideo neu ffôn 
symudol i wneud hyn.

• Dylai myfyrwyr allu gweld enghraifft o gynefiniad wrth 
i’r falwoden anwybyddu’r ysgogiad yn y pen draw.

Cynefiniad
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Eisiau archwilio ymhellach?
• Byddai’n bosibl ymestyn y wers hon yn hawdd i fathau eraill o ddysgu syml, 

fel cyflyru clasurol (e.e. arbrawf ci Pavlov).

Ystyried ac adolygu
• Gofynnwch i’r myfyrwyr rannu syniadau mewn grwpiau ac awgrymu beth yw 

manteision esblygiadol cynefiniad. Drwy anwybyddu ysgogiadau 
amherthnasol, gall anifeiliaid ganolbwyntio ar rai perthnasol. All hyn fod o 
fantais i ni?

• Gwyliwch Glip 1.2 lle mae Liz yn cynefino â dwr oer.

Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers hon yw cwblhau asesiad risg llawn.
• Rhaid dweud wrth y myfyrwyr i olchi eu dwylo ar ôl arbrofi gyda malwod.

Nodiadau technegydd:
• Gall gymryd hyd at awr i ddwr tap oer godi i dymheredd ystafell. 
• Mae llawer o falwod yr ardd yn byw mewn llefydd llaith ac mae’n bwysig eu casglu 

ymhell cyn y wers er mwyn sicrhau bod digon yn cael eu canfod a’u dal. Os yw’n 
ymddangos bod malwoden yn cysgu, mae modd ei denu allan o’i chragen yn aml drwy 
gynyddu lefel y lleithder.

• Dylid cadw malwod mewn bocs plastig mawr wedi’i awyru’n dda gyda chaead diogel, 
compost ychydig yn llaith ar y gwaelod a dail letys wedi’u golchi i’w bwyta. Dylid 
defnyddio chwistrellydd planhigion yn rheolaidd i gadw’r malwod yn llaith, yn enwedig 
cyn eu trafod â llaw. Dylid rhyddhau’r malwod yn y man lle cawsant eu canfod.

• Mae cyngor ac arweiniad ar gadw malwod ar gael yma:   
www.petsnails.co.uk/care/intro.html 

• Mae dogfen gynghori ar ddefnyddio anifeiliaid at ddibenion ymchwil addysgol ar 
gael yma: asab.nottingham.ac.uk/downloads/guidelines2006.pdf 

Cynefiniad
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Gwers 2
Sut allwn ni

echdynnu olew
yn ddiogel?
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Sut allwn ni echdynnu olew yn ddiogel?

Byddwch angen:
• Clipiau: 2.1, 2.2 a 2.3
• Taflenni gwaith: 2A (yn rhoi mwy o 

gymorth) neu Daflen waith 2B (yn fwy heriol) 
Arddangos:
• Bocs bwyd plastig bach
• Sawl pwysyn 100g
• Haenen lynu
• Olew llysiau

• Cafn gwydr neu bowlen golchi llestri
• Gwelltyn yfed wedi’i addasu (gweler 

nodiadau technegydd)
• Tywod wedi’i olchi 
Gweithgaredd chwarae rhan dewisol:
• Tocynnau biogynyddiad (gweler 

Nodiadau Athrawon 2C am fwy o 
wybodaeth)

• Mynediad i’r rhyngrwyd

Addas ar gyfer: disgyblion 14-16 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: 
Olew crai, adnoddau naturiol, biogynyddiad, gwasgedd
Amcanion dysgu:
• Nodwch fod olew crai yn danwydd ffosil na ellir ei adnewyddu.
• Eglurwch sut mae gwasgedd yn rhan o’r broses echdynnu olew crai.
• Disgrifiwch sut mae echdynnu olew crai yn gallu effeithio ar ecosystemau mewn achos 

o olew yn gollwng.

Gweithgaredd agoriadol
• Dosbarthwch fyrddau gwyn bach neu bapur sgrap a gofynnwch i’r myfyrwyr weithio 

mewn parau a thynnu llun i egluro sut mae olew crai yn cael ei greu. Casglwch a 
chrynhowch yr holl syniadau.

Cyd-destun hanesyddol

Cyd-destun hanesyddol
Gofynnwch i’r myfyrwyr sut mae olew yn cael ei echdynnu o gramen y Ddaear a pha
broblemau sy’n wynebu gwyddonwyr a pheirianwyr wrth wneud hynny. A allan nhw gofio
unrhyw drychinebau olew? Atgoffwch y myfyrwyr am y ffrwydrad ar lwyfan olew
Deepwater Horizon yng Ngwlff Mecsico ar 20 Ebrill 2010 a’r holl olew a gollwyd wedyn
- yr achos gwaethaf o olew yn gollwng yn hanes yr Unol Daleithiau.
Pam mae echdynnu olew mor anodd? Eglurwch i’r myfyrwyr fod olew wedi’i ganfod am
y tro cyntaf filoedd o flynyddoedd yn ôl yn ffrydio o’r ddaear. Mae’n debyg bod y

ffynhonnau olew cyntaf wedi’u tyllu yn Tsieina tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae’n
bosibl bod olew crai wedi’i brosesu am y tro cyntaf yn y
Dwyrain Canol yn y nawfed ganrif.

•

•
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Gweithgareddau datblygu, parhad...
Dangoswch y problemau sy’n deillio o’r ffaith fod olew dan bwysedd
enfawr oherwydd pwysau’r creigiau a’r dwr uwchben y meysydd olew.
1. Claddwch un neu ddau o bwysynnau 100g o dan rywfaint o 

dywod mewn bocs bwyd bach plastig cyn llenwi gweddill y bocs ag 
olew llysiau gan adael ychydig o fodfeddi ar y top.

2. Rhowch ddarn mawr o haenen lynu dros y bocs, gan wneud yn 
siwr nad oes unrhyw swigod aer, cyn selio’r haenen lynu o dan y 
bocs plastig.

3. Ewch ati’n ofalus i roi haenen o dywod ar ben yr haenen lynu nes 
ei bod yn wastad â lefel y bocs.

4. Rhowch y bocs plastig ar waelod cafn gwydr cyn llenwi’r cafn yn 
araf â dwr nes bod y bocs o dan y dwr ond heb effeithio ar 
ormod o dywod.

5. Llanwch y cafn â dwr hyd at ddyfnder o tua 15-20cm.
6. Rhowch ochr finiog y gwelltyn yfed drwy’r tywod a’r haenen lynu i 

mewn i’r olew (sy’n cynrychioli’r twll turio’n cael ei ddrilio). 
Gwyliwch yn ofalus wrth i’r olew gael ei orfodi allan o’r ffynnon 
oherwydd gwasgedd y tywod a’r dwr uwchben. Dylai’r olew godi 
ychydig i fyny’r gwelltyn, ond dylech egluro bod gwasgedd y 
creigiau a dwr y môr yn llawer mwy mewn sefyllfa go iawn.

7. Gallwch hefyd ddangos sut mae olew yn gollwng drwy symud y 
gwelltyn a rhwygo’r haenen lynu.

How do engineers avoid disasters?
Dangoswch Glip 2.1 lle mae Jem yn creu ffynnon olew ac yn llwyddo
i ddefnyddio clai i wrthsefyll gwasgedd yr olew. Yna mae’n dangos
beth sy’n gallu mynd o’i le a sut mae peirianwyr yn ceisio selio’r
ffynnon.

The effects of oil spills
Dangoswch Glip 2.2 lle mae Liz yn teithio i arfordir Louisiana
i weld sut mae pelicanod brown yn cael eu heffeithio gan
olew yn gollwng a sut y gellir eu trin. Dylech atgoffa’r
myfyrwyr eu bod yn gyfarwydd â glanedyddion sy’n cael
gwared ar saim wrth olchi eu dwylo, ond dylech nodi bod
adar yn dibynnu ar olewau naturiol i sicrhau nad yw dwr yn
treiddio eu plu, felly mae’n rhaid trin adar yn ofalus wrth eu
glanhau.

•

•

•
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Nodiadau technegydd:
• Mae’n debyg y byddai’n ddefnyddiol i’r myfyrwyr gael gweld yr athro yn 

paratoi’r ffynnon olew yn y wers, ond gellir ei pharatoi ymlaen llaw os oes angen. 
• Dylid torri blaen y gwelltyn yfed ar ongl i greu pwynt miniog sy’n mynd trwy’r 

haenen lynu.

Ystyried ac adolygu
• Dangoswch Glip 2.3 lle mae’r cyflwynwyr yn crynhoi rhai o’r materion peirianneg ac 

amgylcheddol.
• Gallai myfyrwyr ymchwilio i’r trychineb olew ac ysgrifennu adroddiad arno, gan orffen y 

dasg fel gwaith cartref. Gallent ddefnyddio un o’r templedi ymchwil a ddarperir. Mae 
Taflen waith 2A yn cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr, tra bod Taflen waith 2B yn cynnwys 
cwestiynau ymchwil mwy heriol a phenagored. Byddai modd ysgrifennu’r adroddiad, ei 
gyflwyno fel clip fideo neu ddefnyddio meddalwedd i’w gyflwyno.

Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers hon yw cwblhau asesiad 

risg llawn.

Eisiau archwilio ymhellach?
• Eglurwch i’r myfyrwyr sut mae cemegion yn gallu biogynyddu 

mewn cadwyn fwyd a chyrraedd lefel wenwynig mewn 
ysglyfaethwyr. Gallai’r dosbarth gymryd rhan mewn gweithgaredd 
chwarae rhan, a drefnir ar sail pyramid rhifau. Gweler Nodiadau 
Athrawon 2C am fanylion

Sut allwn ni echdynnu olew yn ddiogel?
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Taflen waith 2A:
Trychineb Deepwater Horizon

Ewch i bbc.in/qvbo3j a defnyddiwch y templed isod i’ch helpu i ymchwilio i’r hyn
a arweiniodd at yr achos gwaethaf erioed o olew yn gollwng yn yr Unol

Daleithiau, ym mis Ebrill 2010. 

1. Faint o weithwyr a gafodd eu lladd ar lwyfan olew Deepwater Horizon yn ystod y ffrwydrad?

2. Am faint o amser y bu peirianwyr wrthi’n ceisio atal y ffynnon olew rhag gollwng ar 
wely’r cefnfor?

3. Rhestrwch rai anifeiliaid a gafodd eu heffeithio gan yr olew yn gollwng. 

4. Disgrifiwch rai o effeithiau eraill yr olew yn gollwng ar yr amgylchedd a thrigolion 
Gwlff Mecsico.

5. Defnyddiwch yr hyperddolenni ar ochr dde’r dudalen we i edrych ar adroddiadau CBBC 
cysylltiedig. I gael mwy o wybodaeth, gallwch hefyd fynd i bbc.co.uk/news a theipio 
‘Deepwater Horizon’ yn y bocs chwilio. Nodwch eich canlyniadau isod...
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Taflen waith 2B:
Achosion ac effeithiau trychineb Deepwater Horizon

Defnyddiwch y cwestiynau hyn i’ch helpu i ymchwilio i achosion ac effeithiau’r
achos gwaethaf erioed o olew yn gollwng yn hanes yr Unol Daleithiau. Cofiwch

nodi’ch ffynonellau a cheisio gwerthuso pa mor ddibynadwy ydyn nhw.

Dewch o hyd i ffeithiau am Lwyfan Olew Deepwater Horizon.
Er enghraifft:

• Faint o arian a gafodd ei wario ar adeiladu’r 
llwyfan olew?

• Ble yn union oedd y llwyfan olew pan  
ffrwydrodd?

• Trwy faint o ddwr a chreigiau y gallai’r llwyfan 
ddrilio er mwyn cyrraedd yr olew?

• Am faint o amser fu’r llwyfan ar waith ac ymhle?

Gwybodaeth am y ffrwydrad...

• Pryd digwyddodd y ffrwydrad?

• Beth achosodd y ffrwydrad?

• Pa fesurau diogelwch oedd ar waith a pham wnaethon nhw fethu?

• Faint o bobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu?

Gwybodaeth am yr olew yn gollwng...

• Am faint o amser fu’r olew yn gollwng o’r ffynnon?

• Pam oedd gwyddonwyr mor araf yn atal yr olew rhag gollwng? 

• Faint o olew a gafodd ei ollwng? Ai dyma’r cyfaint cywir neu amcangyfrif yw hwn?

• Sut mae hyn yn cymharu ag achosion mawr eraill o olew yn gollwng?

• Pam mae gwyddonwyr a’r cyfryngau yn poeni cymaint am yr achos hwn?
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Yr effeithiau a’r gwaith glanhau...

• Sut wnaeth yr olew effeithio ar ecosystemau arfordir yr Unol Daleithiau?

• Pa strategaethau a ddefnyddiwyd i leihau’r difrod hwn?

• Pa effaith gafodd yr achos hwn o olew yn gollwng ar yr economi leol (e.e. y diwydiant
pysgota a thwristiaeth)?

• Pa gymorth ariannol a gafodd ei gynnig i helpu pobl leol, yr economi a bywyd gwyllt?

Y darlun mwy...

• Pam ydyn ni’n dal i drio echdynnu olew o feysydd olew sydd mor anodd a pheryglus i’w 
cyrraedd?

• Sut ydyn ni’n defnyddio olew yn ein bywydau bob dydd?

• Pa ddewisiadau eraill sydd yna?

• Ydych chi’n meddwl y dylai trychineb Deepwater Horizon fod wedi ei osgoi?

• Ydych chi’n meddwl y bydd rhagor o drychinebau olew yn y dyfodol?
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Beth i’w wneud

Llungopïwch ddigon o docynnau ‘tocsinau’ a ‘dail’ ar dudalennau canlynol y pecyn
hwn.

Trefnwch y myfyrwyr mewn llinellau i greu pyramid o rifau/biomas. Dylech atgoffa’r
myfyrwyr am y lefelau troffig gwahanol, o gynhyrchwyr i lysyddion i gigysyddion, gan
orffen gyda’r ‘prif ysglyfaethwr’. Dylai bod bylchau rhwng y lefelau fel y gallwch
gerdded rhyngddyn nhw.

Rhannwch y tocynnau dail gwyrdd â’r myfyrwyr sydd ar lefel y ‘cynhyrchydd’. Mae
angen mwy na phum tocyn ar bob myfyriwr. Yna, mae’r myfyrwyr yn pasio’r tocynnau
gwyrdd ymlaen i’r lefel droffig nesaf i gynrychioli egni’n cael ei drosglwyddo yn sgil cael
eu bwyta. Dylai’r athro gasglu rhai o’r tocynnau yn ystod pob cam i gynrychioli’r egni
sy’n cael ei ddefnyddio gan yr organeb ar gyfer prosesau bywyd. Dylid gwneud hyn ar
gyfer pob cam o’r gadwyn fwyd. Dylai’r prif ysglyfaethwr fod â digon o docynnau
gwyrdd i gynrychioli ei anghenion egni. Er nad yw hyn o anghenraid yn dangos faint o
egni sy’n cael ei drosglwyddo ym mhob cam o gadwyn fwyd (dim ond tua 10%), bydd
nifer y tocynnau yn ddigon i ddangos biogynyddiad. Gellid gofyn i fyfyrwyr mwy galluog
werthuso’r model hwn a dod i’w casgliadau eu hunain. 

Dechreuwch y broses eto, ond y tro hwn rhowch un tocyn tocsin i bob un o’r
cynhyrchwyr. Ni all y tocynnau hyn gael eu ‘hysgarthu’ gan unrhyw organeb felly maen
nhw’n symud i fyny’r gadwyn fwyd. Gofynnwch i’r myfyrwyr ystyried crynodiad y tocsin
ym meinweoedd pob organeb a sut mae’n newid wrth symud i fyny’r gadwyn fwyd.
Nodwch fod cael gwared ar docynnau gwyrdd yn unig ar bob lefel droffig yn crynodi’r
tocsin, sy’n cael ei drosglwyddo i’r prif ysglyfaethwr yn y pen draw. 

Nodiadau Athrawon 2C:
Tocsinau’n biogynyddu mewn cadwyn fwyd

•

•

•

•
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Llungopïwch y ddalen hon ar gerdyn oren a 
thorrwch allan y tocynnau tocsin.
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Llungopïwch y ddalen hon ar gerdyn gwyrdd a thorrwch allan y
tocynnau. Bydd angen tua 50 o docynnau arnoch chi.
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Gwers 3
Profi mathau

o eli haul
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Profi mathau o eli haul

Byddwch angen:
• Clipiau: 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4
• Taflen waith: 3A
Gwaith ymarferol yn yr ystafell ddosbarth:
• Tyweli papur
• Dalennau o bapur ffotograffig 8 x 10 

modfedd (un i bob grwp)
• Waledi plastig A4 (un i bob grwp)
• Tâp didraidd

(e.e. tâp PVC trydanwyr)
• Un ddysgl a rennir gan bawb yn 

cynnwys 1 mol dm-3  o doddiant 
sodiwm thiosylffad

• Un ddysgl yn llawn dwr
• O leiaf dri math o eli haul gyda lefelau 

SPF gwahanol (e.e. 10, 20, 50+) sydd  
heb eu labeli gwreiddiol ac wedi’u 
marcio A, B, C ac ati.

Addas ar gyfer: disgyblion 11–16 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Sbectrwm electromagnetig, DNA, ymbelydredd
Amcanion dysgu:
• Nodwch fod eli haul yn gweithio trwy amsugno golau uwchfioled niweidiol a’i atal 

rhag cyrraedd celloedd y croen.
• Eglurwch sut mae golau uwchfioled yn gallu achosi canser y croen.
• Gwerthuswch effeithiolrwydd mathau gwahanol o eli haul.

Gweithgaredd agoriadol
• Gofynnwch i’r myfyrwyr am faint o amser y gellir aros allan yn yr haul heb ddefnyddio eli haul.
• Gofynnwch faint ohonyn nhw sydd wedi cael eu llosgi gan yr haul.

Gweithgareddau datblygu
Cyflwyniad
• Gofynnwch i’r myfyrwyr pam mae angen i ni ddefnyddio eli haul.
• Eglurwch sut mae golau uwchfioled yn niweidio celloedd, a’r cysylltiad â’r twll yn yr 

haen osôn.
• Gwyliwch Glip 3.1 lle mae Liz a Dallas yn egluro pam mae rhai ohonom ni’n fwy 

tebygol na’i gilydd o ddioddef llosg haul a’r effaith ar ein croen. Gallech hefyd ddangos 
Clip 3.2 i fyfyrwyr hyn neu fwy galluog. Yn y clip hwn mae Liz yn egluro sut mae golau 
uwchfioled yn gallu niweidio sylfeini helics dwbl y DNA.

Cynllunio ymchwiliad
• Gofynnwch i’r myfyrwyr weithio mewn grwpiau i awgrymu dulliau o fesur  effeithiolrwydd 

eli haul gwahanol.
• Rhannwch a gwerthuswch y syniadau. Gallech drafod moeseg profi ar 

fodau dynol a ninnau’n gwybod bod cysylltiad â golau uwchfioled yn 
cynyddu’r risg o ddatblygu canser y croen. A oes modd canfod golau 
uwchfioled mewn ffordd wahanol?

• Eglurwch fod papur ffotograffig yn fwy sensitif i olau ar eithaf amledd 
uchel y sbectrwm na’r eithaf amledd isel, sy’n golygu bod pobl sy’n 
argraffu ffotograffau’n gallu gweithio mewn ystafell dywyll o dan olau 
coch diogelwch.
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Ystyried ac adolygu
• Gwerthuswch yr arbrawf a rhannwch y canlyniadau. Oes modd bod yn bendant am y 

canlyniadau?
• Mae melanin yn ein croen yn ein hamddiffyn yn erbyn ymbelydredd uwchfioled niweidiol 

sy’n gallu achosi niwed i DNA celloedd ein croen a chynyddu’r risg o ddatblygu canser y 
croen. Mae gan bobl â chroen tywyllach fwy o felanin, sy’n eu hamddiffyn yn well. Os felly, 
pam nad oes croen tywyll gan bawb? Oes gan y myfyrwyr unrhyw atebion posibl? 
Awgrymwch fod yna reswm cadarnhaol mae’n rhaid dros gael golau uwchfioled yn dod i 
gysylltiad â’r croen.

• Dylech atgoffa’r myfyrwyr fod pawb yn tarddu o Affrica yn wreiddiol a bod rhai grwpiau 
wedi teithio i’r gogledd, gan ddatblygu croen goleuach yn y broses. Dangoswch Glip 3.3
lle mae Liz yn egluro hyn.

Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers hon yw cwblhau 

asesiad risg llawn.
• Nid yw toddiant sodiwm thiosylffad yn beryglus iawn.
• Os defnyddir golau uwchfioled, dylid sicrhau nad yw’r 

myfyrwyr yn edrych ato’n uniongyrchol.

Eisiau archwilio ymhellach?
• A all y myfyrwyr feddwl am ffordd o ddod o hyd i ganlyniadau meintiol? Bydd angen 

meddwl am ffordd o fesur faint o olau sy’n cael ei adlewyrchu gan y darn o bapur 
ffotograffig.

• Mae Clip 3.4 yn dangos y cyflwynwyr yn y stiwdio yn trafod goblygiadau’r niwed i 
groen Dallas a lefelau fitamin D isel Liz.

Cyd-destun hanesyddol continued...

Gweithgaredd ymarferol
• Arwain myfyrwyr tuag at ddull tebyg i’r un ar Daflen waith 3A i fesur effeithiolrwydd 

gwahanol fathau o eli haul drwy ddefnyddio papur ffotograffig. Gan fod y myfyrwyr yn 
rhannu sodiwm thiosylffad i sefydlogi eu lluniau, gallwch ofyn i bob grwp ysgrifennu rhif 
penodol ar glawr eu waledi plastig a fydd yn creu cysgod ar eu papur ffotograffig. 

• Gosodwch her i’r myfyrwyr ganfod pa eli haul sydd â’r SPF uchaf.
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Dull:
1. Nodwch sawl math o eli haul a fydd yn cael eu 

profi. Defnyddiwch y tâp i rannu’ch waled blastig 
i’r nifer iawn o adrannau, gan gofio gadael un 
gofod heb unrhyw eli haul. Hwn fydd y rheolydd.

2. Taenwch y gwahanol fathau o eli haul dros 
adrannau eraill eich waled blastig, gan daenu’r 
un faint bob tro i wneud y prawf yn deg. Cofiwch 
nodi pa eli haul sydd ar ddarnau gwahanol eich 
waled. Ysgrifennwch rif eich grwp yng ngofod 
‘rheolydd’ eich waled blastig â phen marcio. 

3. O dan olau pwl, casglwch eich dalen o bapur 
ffotograffig yn gyflym gan eich athro a’i roi yn y 
waled blastig. 

4. Rhowch y waled blastig mewn lle golau a’i adael 
yno am bum munud neu fwy, gan ddilyn 
cyfarwyddiadau’ch athro.  

5. O dan olau pwl, tynnwch eich darn o bapur 
ffotograffig a’i roi’n gyflym yn y ddysgl o sodiwm 
thiosylffad. Bydd angen i un person sicrhau bod y 
toddiant yn gorchuddio pob print yn y ddysgl. 
Mae’r cemegyn hwn yn cael gwared ar y 
cemegyn sy’n sensitif i’r golau ac nad yw wedi 
adweithio, gan sicrhau nad yw’r papur yn mynd 
yn fwy tywyll.

6. Golchwch y darn o bapur yn y ddysgl o ddwr tap 
a’i adael i sychu ar dyweli papur.

7. Dadansoddwch eich canlyniadau.

Cyfarpar:
• Waled blastig A4
• Tâp didraidd
• Dalen o bapur ffotograffig
• Detholiad o eli haul, wedi’u marcio A, B, C ac ati.

• Tyweli papur
• Labeli
• Dysgl o ddwr tap
• Dysgl o doddiant sodiwm 

thiosylffad

Taflen waith 3A: Profi mathau o eli haul
Dilynwch y dull hwn i ymchwilio i sawl math gwahanol o

eli haul a chanfod pa un sydd â’r lefel SPF uchaf.
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Gwers 4
Maint a
graddfa

Cysawd yr
Haul 
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Maint a graddfa Cysawd yr Haul 

Byddwch angen:
• Clipiau: 4.1, 4.2 a 4.3
• Taflenni gwaith: 4A a 4B
• Mynediad i’r rhyngrwyd
Arddangos:
• Pêl-droed
• Dau ronyn o dywod

• Cneuen fechan
• Pysen
• Gronyn o reis
• Pêl golff
• Pêl tennis bwrdd
• Dwy rawnwinen (neu wrthrychau 

gwahanol: gweler Taflen waith 4B)

Addas ar gyfer: disgyblion 11–14 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Gofod, maint a graddfa
Amcanion dysgu:
• Nodwch fod planedau Cysawd yr Haul yn bell iawn oddi wrth ei gilydd.
• Disgrifiwch fodel wrth raddfa o Gysawd yr Haul.
.

Gweithgaredd agoriadol
• Gofynnwch i’r myfyrwyr ddyfalu beth yw lled Cysawd yr Haul mewn cilometrau.

Cyd-destun hanesyddol
Ystyriwch atebion y myfyrwyr, wedyn rhowch yr ateb iddyn nhw – 10 triliwn cilometr
(blwyddyn golau) o led..

Size and scale of the planets 
Rhowch Daflen waith 4A i’r myfyrwyr a gofynnwch iddyn nhw lenwi adrannau gwag y
tabl wrth wylio Dallas yn creu model wrth raddfa o Gysawd yr Haul yng Nghlip 4.1.
Os oes digon o le ar dir eich ysgol, ewch â’r myfyrwyr i’r awyr agored a ‘cherdded’
pellteroedd model wrth raddfa Cysawd yr Haul yn unol â’r pellteroedd ar eu taflenni
gwaith. Stopiwch wrth leoliad pob corff wybrennol i ddangos ei raddfa gan
ddefnyddio’r eitemau yn y tabl ar y daflen waith.
Os nad oes digon o le ar dir eich ysgol i wneud hyn, defnyddiwch y model ar raddfa
lai ar Daflen waith 4B. Gallech ofyn i’r myfyrwyr mwy galluog gyfrifo eu graddfa eu
hunain ar ôl dweud wrthynt pa mor fawr yw tiroedd yr ysgol.

• 

• 

• 

• 
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Ystyried ac adolygu
• Fel mae Dallas yn ei wneud yng Nghlip 4.1, defnyddiwch wefan mapio i 

ddangos map o diroedd eich ysgol o’r awyr a nodi lleoliad yr Haul a’r holl 
blanedau ar eich model.

Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers hon yw 

cwblhau asesiad risg llawn.
• Os ydych chi’n penderfynu gwneud eich 

model eich hun o Gysawd yr Haul gan 
ddefnyddio bwydydd fel cnau mwnci, dylech 
ofyn i’r myfyrwyr a oes ganddyn nhw unrhyw 
alergeddau. 

Eisiau archwilio ymhellach?
• Gofynnwch i’r myfyrwyr ystyried y dystiolaeth 

a ddefnyddiodd gwyddonwyr i helpu i newid 
eu dealltwriaeth o Gysawd yr Haul o’r 
model daearganolog i’r model heulganolog.

• Gellir ehangu’r model wrth raddfa o Gysawd 
yr Haul i gynnwys y lleuadau amrywiol sy’n 
amgylchynu’r planedau.

• Gwyliwch Glip 4.3 lle mae’r seryddwr Dr 
Marek Kukula yn ateb nifer o gwestiynau 
cyffredin am Gysawd yr Haul.

Gweithgareddau datblygu, parhad

Planedau Cysawd yr Haul
• Gwyliwch Glip 4.2 lle mae’r seryddwr Dr Marek Kukula yn cyflwyno planedau 

Cysawd yr Haul. Os oes digon o amser, gallai’r myfyrwyr edrych ar wefan    
bbc.co.uk/science/space/solarsystem i wneud rhagor o waith ymchwil. 

Maint a graddfa Cysawd yr Haul 
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Taflen waith 4A:
Model wrth raddfa o Gysawd yr Haul

Rydyn ni’n mynd i wylio clip o Bang Goes the Theory lle mae Dallas yn disgrifio
model o’r cyrff wybrennol yng Nghysawd yr Haul a thu hwnt (o dan y llinell dywyll yn

y tabl isod). Llanwch y bylchau yn y tabl pan glywch chi’r pellteroedd neu’r
gwrthrychau a ddefnyddir i gynrychioli’r cyrff serol yn y model.

Mae un metr yn dair miliwn cilometr yn y model hwn.

Yr Haul

Pellter gwirioneddol
o’r Haul

(miliynau o
gilometrau)

Pellter o’r Haul yn
y model (m)

Gwrthrych a ddefnyddiwyd
i gynrychioli cyrff

wybrennol yn y model

– –

Mercher 56 Gronyn o dywod

Gwener 37 Cneuen fechan

Daear 153 52

Mawrth 234 Gronyn o reis

Iau 777 259

Sadwrn 472

Wranws about 1000 Grawnwinen

Neifion 4500 1500
(heb ei nodi)

Plwton 6000 Gronyn bach iawn o dywod

Cwmwl Oort Heb ei nodi
Yng Ngorllewin

UDA

–

Proxima Centauri 4.2 o
flynyddoedd

golau
Pêl hoci
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Yr Haul

Pellter
gwirioneddol o’r
Haul (miliynau o

gilometrau)

Pellter o’r Haul yn y
model (m)

Gwrthrych a
ddefnyddiwyd i
gynrychioli cyrff

wybrennol yn y model 

– –
Balwn wedi’i

chwyddo i ddiamedr
o 20cm

Mercher 56 9 Pen pin

Gwener 111 17 Pupren

Daear 153 24 Pupren

Mawrth 234 37 Pen pin

Iau 777 123 Cneuen gastan

Sadwrn 1500 226 Cneuen gollen

Wranws 2800 454 Cneuen fwnci

Neifion 4500 710 Cneuen fwnci

Taflen waith 4B: Model wrth
raddfa lai o Gysawd yr Haul

Rydyn ni’n mynd i wylio clip o Bang Goes the Theory lle mae Dallas yn disgrifio
model o’r cyrff wybrennol yng Nghysawd yr Haul. Mae’r raddfa a ddefnyddiodd
Dallas yn y clip rydych newydd ei weld yn rhy fawr i ni ei ddefnyddio. Byddwn yn

defnyddio’r raddfa isod i ‘gerdded’ pellteroedd Cysawd yr Haul.

Mae un metr yn 6.3 miliwn cilometr yn y model hwn.
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Gwers 5
Pam mae

ffurfiant y
Ddaear yn rhoi
tymhorau i ni
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Byddwch angen:
• Clipiau: 5.1, 5.2 a 5.3
• Taflenni gwaith: 5A, 5B a 5C
Gwaith ymarferol yn yr ystafell
ddosbarth:
• Tortshys
• Peli mawr
• Ystafell dywyll
Arddangos:
• Tortsh (neu ben laser)
• Cerdyn â sgwâr bach wedi’i dorri allan 

• Glôb
Gwaith ymarferol yn yr ystafell
ddosbarth:
(Adran Eisiau Archwilio Ymhellach?):
• Dwr
• Tywod
• Hydoddiant amonia gwanedig 

(1 mol dm-3)
• Cola pefriog
• Bag rhewgell plastig / rhewgell 

(neu rew sych) 

Addas ar gyfer: disgyblion 11–14 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Gofod, y tymhorau
Amcanion dysgu:
• Disgrifiwch sut cafodd y Ddaear ei ffurfio.
• Eglurwch pam mae echel y Ddaear ar ogwydd ac effaith hyn.

Gweithgaredd agoriadol
• Gofynnwch i’r myfyrwyr pam mae’r haf a’r gaeaf yn 

wahanol. Nodwch a chywirwch unrhyw gamsyniadau.

Cyd-destun hanesyddol

Ffurfiant y Ddaear
• Gwyliwch Glip 5.1 lle mae Dallas yn egluro sut cafodd y 

Ddaear ei ffurfio a pham mae’r ffurfiant hwn yn gyfrifol 
am ein tymhorau. Wrth wylio’r clip, gofynnwch i’r 
myfyrwyr gymryd nodiadau neu ateb cwestiynau Taflen 
waith 5A. Adolygwch y rhain gyda’ch gilydd.

Modelu’r tymhorau
• Rhowch y tortshys a’r peli mawr i’r myfyrwyr. Mewn 

ystafell dywyll, gofynnwch iddyn nhw efelychu 
arddangosiad Dallas sy’n modelu gogwydd y Ddaear 
wrth iddi droi o gwmpas yr Haul. Os yw hyn yn anodd 
iddyn nhw, mae’n bosibl y bydd angen i chi arddangos y 
broses. Cyfeiriwch olau tortsh tuag at hanner uchaf a 
hanner isaf y bêl trwy ddarn o gerdyn â sgwâr bach 
wedi’i dorri allan ohono. Dylai’r golau fod yn fwy 
gwasgaredig pan fydd hemisffer yn y ‘gaeaf’ ac yn llai 
gwasgaredig yn yr ‘haf’. Fel arall gallwch ddefnyddio 
pen laser i ddangos hyn.

• Gofynnwch i’r myfyrwyr gwblhau Taflen waith 5B.

Pam mae ffurfiant y Ddaear yn rhoi tymhorau i ni
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Ystyried ac adolygu
• Gallai’r myfyrwyr grynhoi yn eu geiriau eu hunain sut cafodd y Ddaear ei 

ffurfio a pham mae gennym dymhorau. 

Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers hon yw cwblhau asesiad risg llawn.
• Mae hydoddiant amonia gwanedig yn llidiwr. Rhaid diogelu’r llygaid wrth 

ei ddefnyddio.
• Rhaid cymryd gofal a rhoi’r camau diogelu priodol ar waith os ydych yn 

defnyddio rhew sych.

Eisiau archwilio ymhellach?
Gwyliwch Glip 5.2 lle mae Dallas yn egluro sut mae gweddillion y
ddisg brotoblanedaidd yn bodoli fel comedau yng nghwmwl Oort.
Gofynnwch i’r myfyrwyr grynhoi beth welson nhw yn eu geiriau eu
hunain.
Rhowch y dwr, y tywod, yr hydoddiant amonia gwanedig a’r cola i’r
myfyrwyr. Gofynnwch iddyn nhw amcangyfrif y symiau a
ddefnyddiodd Dallas yn y clip a gwneud eu comed eu hunain.
Bydd angen rhewi’r rhain dros nos ac edrych arnynt drannoeth os
nad oes gennych chi rew sych.
Gwyliwch Glip 5.3 (defnyddir y clip hwn yng ngwers 4 hefyd) lle
mae’r seryddwr Dr Marek Kukula yn ateb nifer o gwestiynau
cyffredin am Gysawd yr Haul. 

Gweithgareddau datblygu, parhad...

Tymhorau ar blanedau eraill
• Gallai’r myfyrwyr ddefnyddio gwefan bbc.co.uk/science/space/solarsystem i ymchwilio i 

blanedau eraill Cysawd yr Haul er mwyn gweld a oes ganddyn nhw dymhorau. 
• Gallai’r myfyrwyr ddefnyddio Taflen waith 5C i ymestyn eu gwaith ymchwil i agweddau 

eraill ar Gysawd yr Haul.

•

•

•

Pam mae ffurfiant y Ddaear yn rhoi tymhorau i ni
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Taflen waith 5A:
Sut cafodd y Ddaear ei ffurfio

1. Pa mor bell yn ôl oedd ‘gwawr’ Cysawd yr Haul?

2. Sut cafodd y planedau eu ffurfio?

3. Disgrifiwch y Ddaear yn y dechrau.

4. Sut cafodd y Ddaear ei ffurfio?

5. Beth oedd yn gyfrifol am daro’r Ddaear oddi ar ei hechel syth?

6. I ba raddau mae cylchdro eliptigol y Ddaear yn effeithio ar faint o ynni’r haul a gawn ni?

7. Beth fyddai’r effaith ar ein tymhorau pe na bai’r Ddaear ar ogwydd?

8. Sut mae’r Lleuad yn effeithio ar y Ddaear?

Byddwn yn gwylio clip o Bang Goes the Theory lle mae
Dallas yn egluro sut cafodd y Ddaear ei ffurfio. Atebwch y

cwestiynau isod wrth wylio’r clip.
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1. Eglurwch beth mae’r llun hwn yn ei ddangos.

2. A yw’n haf neu’n aeaf yn Hemisffer y Gogledd (rhan uchaf y diagram)? Eglurwch pam.

3. Defnyddiwch y diagram hwn i egluro pam mae’r dyddiau’n hirach yn yr haf a’r nosau’n 
hirach yn y gaeaf ym mhegynau’r Ddaear o gymharu â’r cyhydedd.

Taflen waith 5B:
Pam mae gennym y tymhorau

Cyhydedd
Golau’r Haul

Defnyddiwch y diagram hwn o’r Ddaear ar ogwydd
23.4o i ateb y cwestiynau isod.

Gogledd

De
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Cliciwch ar ‘Yr Haul a’r planedau’ a dewiswch ‘yr Haul’.

1. Beth yw cynnwys yr Haul?

2. Am ba ganran o gyfanswm màs Cysawd yr Haul y mae’r Haul yn gyfrifol? 

3. Ysgrifennwch chwe phrif elfen yr Haul. Tanlinellwch yr elfen sy’n ffurfio tua thri chwarter 
màs yr Haul. 

Cliciwch ar y botwm yn ôl a dewiswch ‘Mercher’.

1. Faint o amser mae’n ei gymryd i’r blaned Mercher droi o gwmpas yr haul?

2. Beth sy’n arbennig am ogwydd y blaned Mercher?

3. O ba ddeunydd mae craidd y blaned Mercher wedi’i wneud a beth yw ei effaith?

Cliciwch ar y botwm yn ôl a dewiswch ‘Gwener’.

1. Mae Gwener neu Fenws wedi’i henwi ar ôl duwies Rufeinig…

2. O ba ddeunydd mae cymylau Gwener wedi’u gwneud? 

3. Faint yn fwy yw gwasgedd atmosfferig Gwener o’i gymharu â gwasgedd 
atmosfferig y Ddaear?

Ewch i bbc.co.uk/science/space/solarsystem ac atebwch y cwestiynau isod.
Cofiwch wylio unrhyw glipiau perthnasol.

Taflen waith 5C:
Astudio Cysawd yr Haul
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Taflen waith 5C: Astudio Cysawd yr Haul

Cliciwch ar y botwm yn ôl a dewiswch ‘y Ddaear’.

1. Pryd cafodd y Ddaear ei ffurfio?

2. Pryd gwelwyd bywyd ar y Ddaear am y tro cyntaf?

3. Beth yw gogwydd echel y Ddaear

Cliciwch ar y botwm yn ôl a dewiswch ‘Mawrth’.

1. Pam mae’r blaned Mawrth yn edrych yn goch?

2. Beth sy’n gyfrifol am dymhorau’r blaned Mawrth?

3. Beth sy’n arbennig am Olympus Mons

Cliciwch ar y botwm yn ôl a dewiswch ‘Iau’.

1. Iau yw’r blaned ….................................... yng Nghysawd yr Haul. (Llenwch y bwlch)

2. Beth yw’r ddau brif nwy ar y blaned Iau? 

3. Pam mae chwydd o gwmpas cyhydedd y blaned Iau? 
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Cliciwch ar y botwm yn ôl a dewiswch ‘Sadwrn’.

1. Os mai un rhan o wyth o ddwysedd y Ddaear yw dwysedd y blaned Sadwrn ar 
gyfartaledd, pam fod ei màs dros 95 gwaith yn fwy?

2. Pa mor gyflym mae’r gwynt yn chwythu ar y blaned Sadwrn?

3. Sawl cylch sydd gan y blaned Sadwrn ac o ba ddeunydd y maen nhw wedi’u gwneud?

Cliciwch ar y botwm yn ôl a dewiswch ‘Wranws’.

1. Beth sy’n arbennig am dymheredd atmosffer Wranws? 

2. O ba ddeunydd mae’r ddwy haen gymylau wedi’u gwneud?

3. Beth sy’n anarferol am ogwydd Wranws?

Cliciwch ar y botwm yn ôl a dewiswch ‘Neifion’.

1. Beth oedd yn arbennig am ddarganfod Neifion?

2. Pam mae Neifion yn las?

3. Beth yw’r tymheredd yng nghanol Neifion?

Taflen waith 5C: Astudio Cysawd yr Haul
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Gwers 6
Aerodynameg

a hedfan
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Byddwch angen:
• Clipiau: 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4
• Taflenni gwaith: 6A, 6B a 6C

Gwaith ymarferol yn yr ystafell ddosbarth:
• Dalennau o gerdyn
• Peli tennis bwrdd
• Poteli plastig heb waelod (gweler
nodiadau technegydd)

Addas ar gyfer: disgyblion 11–14 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Grymoedd, symud, egwyddor Bernoulli
Amcanion dysgu:
• Nodwch fod aerodynameg yn ymwneud â lleihau llusgiad a gwrthiant aer ac yn golygu bod 

cerbyd yn gallu symud yn gynt.
• Disgrifiwch egwyddor Bernoulli sy’n dweud y bydd gan hylif sy’n llifo’n gynt lai o wasgedd.
• Eglurwch sut gellir defnyddio egwyddor Bernoulli i egluro’n rhannol sut mae adenydd awyren 

yn ei chodi.

Gweithgaredd agoriadol
• Dosbarthwch Daflen waith 6A a gofynnwch i’r myfyrwyr labelu’r grymoedd sydd ar 

waith gyda phob gwrthrych.
• Ystyriwch eu hawgrymiadau ac eglurwch y gwahaniaeth rhwng brigwth (upthrust) 

(cwch a balwn aer poeth) a chodiad (awyren).

Gweithgareddau datblygu

Profi egwyddor Bernoulli
• Eglurwch egwyddor Bernoulli a dangoswch sut mae modd ei 

defnyddio i helpu i egluro sut mae adain awyren yn gweithio. 
Gall y myfyrwyr brofi’r egwyddor eu hunain. Dosbarthwch y 
peli tennis bwrdd a’r dalennau o gerdyn. Dywedwch wrth y 
myfyrwyr i rolio’r cerdyn i siâp tiwb â diamedr ychydig yn fwy na’r    
bêl tennis bwrdd.

• Gofynnwch i’r myfyrwyr bwyso eu pennau yn ôl, rhoi un pen y tiwb 
dros eu ceg, rhoi’r bêl i mewn a cheisio chwythu’r bêl mor uchel 
â phosibl.

• Gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw’n credu y gallan nhw chwythu’r 
bêl yn uwch neu’n is o  wddf potel siâp côn â’i ben i lawr. Bydd y 
myfyrwyr yn gweld ei bod yn amhosibl chwythu’r bêl allan o’r botel.

• Trafodwch y rheswm am hyn. Gallwch hyd yn oed ddangos y bydd 
chwythu trwy’r côn yn creu digon o sugnedd ar y bêl i’w chadw yn ei 
lle yn erbyn grym disgyrchiant os yw’r côn yn gwyro tua’r llawr. Sut 
mae hyn yn gweithio?

Aerodynameg a hedfan
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Cyd-destun hanesyddol continued...
• Gwyliwch Glip 6.1 lle mae Dr Yan yn dangos hyn ac yn egluro egwyddor Bernoulli.
• Gallech hefyd roi un darn o bapur i bob myfyriwr a gofyn iddyn nhw ddal yr ymyl byr 

yn erbyn eu gwefus isaf gyda’r papur yn plygu tua’r llawr a chwythu’n gryf ar draws 
wyneb y papur. Bydd y papur yn codi oherwydd bod llai o wasgedd uwchben.

Heriau aerodynameg
• Mae’r llif aer tros arwynebau yn hanfodol wrth gynllunio cerbydau cyflym iawn. 

Gofynnwch i’r myfyrwyr enwi’r cerbydau cyflymaf y maen nhw’n gwybod amdanyn nhw. 
Mae awyrennau uwchsonig ymhlith y cyflymaf. Maen nhw’n gallu teithio ddwywaith 
neu fwy yn gynt na chyflymder sain. Felly pam mae gwyddonwyr yn ei chael hi’n anodd 
creu car pwer roced sy’n teithio 1000 milltir yr awr? Pa broblemau peirianneg sy’n eu 
hwynebu a beth allan nhw ei ddysgu o awyrennau uwchsonig?

• Dosbarthwch Daflen waith 6B a gofynnwch i’r myfyrwyr ateb y cwestiynau wrth wylio 
Clip 6.2 lle mae Dallas yn mynd yn uwchsonig.

Ystyried ac adolygu

• Dosbarthwch Daflen waith 6C a gofynnwch i’r myfyrwyr nodi a 
labelu saethau i ddangos y grymoedd sydd ar waith ar Bloodhound 
ar adegau gwahanol o’r daith.

Aerodynameg a hedfan
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Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers hon yw cwblhau asesiad risg llawn.
• Dylid golchi conau gyddfau’r poteli cyn ac ar ôl pob gwers. Mae’n bosibl y 

bydd angen cael gwared ar y tiwbiau cardbord ar ôl eu defnyddio oherwydd 
rhesymau glanweithdra.

Eisiau archwilio ymhellach?
• Er bod dyn wedi bod yn hedfan gleiderau ag adenydd ers
canol y 1800au ac awyrennau â pheiriant ac adenydd ers
dechrau’r 1900au, mae’n ddiddorol egluro i’r myfyrwyr bod
gwyddonwyr a pheirianwyr yn parhau i drafod y manylion
technegol ynglŷn â sut mae adenydd yn codi awyren. Mae
yna sawl damcaniaeth, gan gynnwys un ddamcaniaeth
enwog o’r enw ‘damcaniaeth amser trawsteithio cyfartal’
sydd bellach yn cael ei diystyru.
• Gallai’r myfyrwyr wylio Clip 6.3 cyn chwilio ar-lein am y
newyddion diweddaraf. Ewch i
www.bloodhoundssc.com/education.cfm i ddechrau.
• Gallai’r myfyrwyr hefyd wylio Clip 6.4 lle mae Andy Green
(gyrrwr Bloodhound a’r dyn sy’n dal record y byd am
deithio’n gyflym ar y tir) yn cyfweld â Ron Ayers, un o
beirianwyr aerodynameg mwyaf profiadol y tîm, am yr heriau
sydd wedi wynebu’r tîm.

Nodiadau technegydd:
• Dylid defnyddio poteli plastig â chynhwysedd o 500cm3 os yn bosibl. 
• Mae’n bosibl torri’r darn siâp côn ymlaen llaw a chael gwared ar y 

darn gwaelod.

Aerodynameg a hedfan
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Rhowch saethau ar bob diagram i ddangos cyfeiriad a maint y
grymoedd sydd ar waith yn achos pob gwrthrych. Labelwch bob grym.

Worksheet 6A: Forces acting on
different objects

Cwch yn arnofio’n llonydd

Awyrblymiwr yn
teithio ar

gyflymder cyson

Balwn aer poeth
yn teithio tuag i
fyny 

Awyren yn teithio ar gyflymder cyson  
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1. Pa derm sy’n cael ei ddefnyddio ym maes hedfan i ddisgrifio cyflymder sain? 

2. Pa derm sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio gwasgedd aer yn cynyddu o flaen awyren 
wrth iddi deithio ar gyflymder sy’n agos at gyflymder sain? 

3. Pa mor gyflym mae Dallas yn plymio yn ystod y clip? 

4. Wrth deithio’n gyflymach na chyflymder sain, sut mae’r daith i Dallas?  Esmwyth, 
anghyfforddus, swnllyd, tawel, ac ati.

5. Disgrifiwch sut brofiad fyddai sefyll ar y tir wrth i awyren uwchsonig hedfan uwchben.

Taflen waith 6B:
Torri’r mur sain

Rydyn ni’n mynd i wylio clip o Bang Goes the Theory lle mae Dallas yn teithio
mewn awyren uwchsonig ac yn cyfarfod ag aelodau o dîm Bloodhound. 

Atebwch y cwestiynau isod wrth wylio’r clip.
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Taflen waith 6B:
Torri’r mur sain

6. Sawl car rasio Fformiwla Un sydd ei angen i greu’r un pwer â’r Bloodhound?

7. Y cyflymder targed ar gyfer Bloodhound yw 1000 milltir yr awr. Beth yw cynnydd 
canrannol y cyflymder hwn o gymharu â’r record bresennol am deithio ar y tir?

8. Pam ei bod yn haws torri’r mur sain yn uchel yn yr atmosffer?

9. Wrth ddisgrifio’r broblem is-sonig o gyrraedd y mur sain, pa fath o ffrithiant  sydd ar
waith ar arwyneb y car, yn ôl y peiriannydd aerodynameg?

10. Beth yw’r brif broblem aerodynameg wrth deithio ar gyflymder uwchsonig?

11. Pam mae’r tîm yn gorfod dibynnu ar fodelau cyfrifiadurol yn hytrach na phrofi  
prototeipiau er mwyn gwirio aerodynameg Bloodhound?
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Ym mha ddiagramau y mae’r grymoedd sydd ar waith yn achos Bloodhound yn gytbwys? 

1. Yn llonydd ar y llinell ddechrau.

2. Yn cyflymu tuag at 1000 milltir yr awr.

3. Yn teithio ar gyflymder cyson o 1000 milltir yr awr.

4. Yn defnyddio breciau aer a pharasiwt i arafu.

5. Yn llonydd ar ddiwedd yr her.

Taflen waith 6C: Y grymoedd sydd
ar waith yn achos Bloodhound

Nodwch a labelwch saethau grymoedd ar y diagramau isod i ddangos pob
grym sydd ar waith yn achos Bloodhound yn ystod adegau gwahanol o’r

daith. Cofiwch sicrhau bod hyd y saeth yn dangos maint y grym y mae’n ei
gynrychioli.  
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Gwers 7
Esblygiad
a’r llygad
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Byddwch angen:
• Clipiau: 7.1 a 7.2
• Taflenni gwaith: 7A, 7B, 7C a 7D
Gwaith ymarferol yn yr ystafell ddosbarth
(neu arddangos):
• Ffynonellau golau uwchfioled
• Brwshys paent
• Paent sy’n tywynnu o dan olau uwchfioled
• Bocsys cardbord â chaeadau

• Pinnau
• Darnau bach o ffoil alwminiwm
• Tâp gludiog
• Bagiau bach o ddwr
• Dalennau mawr o bapur dargopïo 
• Paent du
• Siswrn
• Bagiau te
• Bagiau plastig bach

Addas ar gyfer: disgyblion 4–18 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Esblygiad, geneteg, y llygad
Amcanion dysgu:
• Disgrifiwch ddamcaniaeth Darwin ynglŷn ag esblygiad trwy ddethol naturiol.
• Eglurwch sut mae esblygiad y llygad yn cefnogi damcaniaeth Darwin.

Gweithgaredd agoriadol
• Gofynnwch i’r myfyrwyr enwi’r organeb fyw sydd wedi esblygu fwyaf.  Eglurwch fod y 

pwnc hwn yn un dadleuol a bod rhai gwyddonwyr o’r farn fod pob rhywogaeth sy’n 
byw heddiw wedi esblygu/addasu i’r un graddau (bydden nhw wedi marw fel arall).

• Adolygwch gamau’r broses dethol naturiol drwy ddefnyddio’r gweithgaredd trefnu 
cardiau ar Daflen waith 7A.

Cyd-destun hanesyddol

Beth oedd Darwin yn ei feddwl?
• Gofynnwch i’r myfyrwyr pa wyddonydd enwog sy’n gyfrifol am y 

dyfyniad canlynol:
“To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for 
adjusting the focus to different distances, for admitting different 
amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic 
aberration, could have been formed by natural selection, seems, I 
freely confess, absurd in the highest degree.”

• Eglurwch mai Darwin ei hun a ysgrifennodd y geiriau yn ei lyfr The 
Origin of Species.

• Gofynnwch i’r myfyrwyr pam i Darwin ysgrifennu’r datganiad hwn, 
sy’n gwerthuso ei ddamcaniaeth yn feirniadol. (Mae’r dyfyniad hwn wedi’i gymryd o’i 
gyd-destun mewn gwirionedd.)

Modelu esblygiad y llygad
• Gwyliwch Glip 7.1 lle mae Liz a’r Athro Richard Dawkins yn egluro sut gallai’r 

gwahaniaethau rhwng llygaid organebau byw ddangos esblygiad y llygad. Wrth 
wylio’r clip, gofynnwch i’r myfyrwyr gymryd nodiadau neu ateb y cwestiynau ar 
Daflen waith 7B. Adolygwch eu nodiadau neu atebion.

Esblygiad a’r llygad
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Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers hon yw cwblhau asesiad risg llawn.

Eisiau archwilio ymhellach?
• Gallai’r myfyrwyr ymchwilio i lygaid organebau byw gwahanol, gan 

gynnwys ‘llygaid cwpan’, llygaid cyfansawdd, llygaid haenog a llygaid â 
lensys lluosog a chornbilennau plygiannol (ymysg eraill).

• Gallai’r myfyrwyr wylio Clip 7.2 lle mae Liz yn egluro sut mae llygaid 
cyfansawdd yn gweithio.

• Gallai’r myfyrwyr drafod damcaniaethau eraill ynglyn â sut daeth y llygad i 
fodolaeth, gan gynnwys creadaeth a dylunio deallus. A yw’r myfyrwyr yn 
fwy cadarn eu safbwyntiau neu wedi eu newid wrth wneud y weithgaredd hwn?

• Byddai’n bosibl ymestyn y gweithgaredd â’r camera twll pìn trwy 
ddefnyddio papur ffotograffig (a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael ar sawl 
gwefan). 

Nodiadau technegydd:
• Mae maint bocsys cardbord sy’n cael eu defnyddio i ddosbarthu pecynnau papur A4 yn
ddelfrydol i wneud camerâu twll pìn.   

Ystyried ac adolygu

• Gall y myfyrwyr ddefnyddio Taflen waith 7D i baru’r gwahanol fathau o lygaid â’r lluniau 
priodol.

• Gofynnwch i’r myfyrwyr ysgrifennu llythyr at Darwin yn ymateb i’r dyfyniad a ddarllenwyd 
gennych, yn egluro sut y gallai llygaid organebau byw gwahanol ddangos esblygiad y 
llygad. O dan oruchwyliaeth, gall y myfyrwyr staenio’r papur â bagiau te gwlyb a llosgi’r 
ymylon fel ei fod yn edrych yn hen. Dylech ofalu bod y myfyrwyr yn rholio’r papur i siâp 
silindr cyn ei losgi fel nad oes gormod o ddifrod i ymyl y papur.

• Fel y gwelir yng Nghlip 7.1, gall y myfyrwyr fodelu ‘llygad cwpan’ (fel sydd 
gan fwydod tyrbelaraidd) wedyn trwy ddefnyddio darn o bapur wedi’i 
orchuddio â phaent sy’n tywynnu o dan olau uwchfioled a ffynhonnell 
golau uwchfioled. Mae modd gwneud hyn heb baent uwchfioled hefyd, 
trwy gyfeirio golau tortsh at ddarn o bapur crwm ac arsylwi sut mae ongl y 
dortsh yn effeithio ar safle’r cysgod y tu mewn i’r papur crwm.

• Gallai’r myfyrwyr wneud ‘llygad camera twll pìn’ (fel sydd gan Nawtilws) 
wedyn drwy ddilyn cyfarwyddiadau Taflen waith 7C.

• Yn olaf, gallai’r myfyrwyr roi bag bach llawn dwr o flaen eu camera twll 
pìn i weithredu fel lens (yn debyg i’r hyn sydd gan falwoden y môr). Gellid 
arddangos y gweithgareddau hyn i’r myfyrwyr yn hytrach na gofyn iddyn 
nhw eu cwblhau eu hunain.

Esblygiad a’r llygad
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Worksheet 7A: Card sort activity 
The steps in natural selection

Mae organebau sydd
wedi’u haddasu’n well

yn fwy tebygol o
atgenhedlu a

throsglwyddo eu
nodweddion i’w hepil.

Mae organebau â
nodweddion manteisiol
yn fwy tebygol o oroesi

(goroesiad y
cymhwysaf).

Mae gan y rhan fwyaf o
boblogaethau

organebau byw
unigolion sy’n amrywio

ychydig

Mae maint
poblogaethau’r rhan
fwyaf o organebau yn
sefydlog felly mae’n

anorfod y bydd
cystadleuaeth rhwng

unigolion yn y
poblogaethau hyn.

Dros amser, bydd gan fwy o
unigolion mewn

poblogaeth y nodweddion
manteisiol (a gall

nodweddion sydd wedi’u
haddasu’n wael gael eu

colli).

Mae’r rhan fwyaf o
organebau’n cynhyrchu

mwy o epil nag sy’n
goroesi i fod yn

oedolion.

Torrwch allan y chwe brawddeg a’u gosod yn y
drefn gywir i ddangos camau dethol naturiol. 
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1. Pam mae’r llygad wedi’i dewis fel enghraifft o rywbeth sy’n herio damcaniaeth esblygiad 
Darwin?

2. Pa fath o gell sydd i’w gweld yn y retina?

3. Pa fath o organeb syml sydd â smotyn llygad?

4. Beth yw mantais ‘llygad cwpan’ crwm?

5. Pa organeb sydd â ‘llygad camera twll pìn’?

6. Beth mae’r bag bach sy’n cael ei lenwi â dwr gan yr Athro Richard Dawkins yn ei gynrychioli?

7. Mae llygad yr octopws yn debyg i’n llygaid ni. Beth sy’n arwyddocaol am hyn?

8. Dros faint o genedlaethau a blynyddoedd y mae’r llygad wedi esblygu, yn ôl gwyddonwyr?

Taflen waith 7B:
Esblygiad a’r llygad

Rydyn ni’n mynd i wylio clip o Bang Goes the Theory lle mae Liz a’r Athro Richard
Dawkins yn egluro sut gallai’r gwahaniaethau rhwng llygaid organebau byw ddangos

esblygiad y llygad. Atebwch y cwestiynau isod wrth wylio’r clip. 
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Taflen waith 7C: Modelu mathau
gwahanol o lygaid

• Mae modd modelu smotiau llygaid (fel y gwelir yn Euglena) 
drwy ddal ffynhonnell golau uwchfioled dros ddalen o 
bapur gwastad wedi’i orchuddio â phaent sy’n tywynnu o 
dan olau uwchfioled. Wrth symud ffynhonnell y golau o 
gwmpas y papur, sylwch nad yw’r ‘llygad’ yn gwybod o ba 
gyfeiriad y daw’r golau.

• Mae modd modelu ‘llygaid cwpan’ (fel sydd gan fwydod 
tyrbelaraidd) drwy ddal ffynhonnell y golau uwchfioled dros 
yr un ddalen o bapur sy’n cael ei ddal i greu siâp crwm. 
Wrth symud y golau o naill ochr y papur i’r llall, sylwch mai 
dim ond yr ochr gyferbyn y papur sy’n tywynnu. Beth yw 
arwyddocâd hyn? 

Dilynwch y cyfarwyddiadau canlynol i wneud camera twll pìn i
fodelu llygaid nawtilws.

Beth i’w wneud:
1. Casglwch y cyfarpar sydd ei angen: bocs cardbord, pìn, 

darn bach o ffoil alwminiwm, tâp gludiog, dalen fawr o 
bapur dargopïo, brwsh paent, paent du, siswrn.

2. Paentiwch y tu mewn i’r bocs a’i gaead yn ddu.
3. Gofalwch fod y bocs wedi’i gau’n dynn ar ôl rhoi’r caead 

arno  (fel nad oes unrhyw olau yn mynd i mewn iddo).
4. Torrwch dwll bach (10mm x 10mm) yng nghanol blaen y 

bocs a glynwch y ffoil alwminiwm drosto â thâp.
5. Defnyddiwch y pìn i wneud twll bach iawn yn y ffoil 

alwminiwm (gwnewch y twll mor fach â phosibl i ddechrau; 
gallwch ei wneud yn fwy wedyn os oes angen).

6. Torrwch dwll mawr yng nghefn y bocs (ar yr ochr gyferbyn â 
thwll y pìn) a defnyddiwch y tâp i ludo papur dargopïo 
drosto i wneud sgrin. 

7. Trowch eich camera twll pìn i gyfeiriad y ffenestr (neu tuag at 
olygfa lachar â llawer o wrthgyferbyniad).

8. Edrychwch ar y ddelwedd ar sgrin y papur dargopïo. Os oes          
angen cael llai o olau o’ch cwmpas er mwyn gwneud y 
ddelwedd yn well, rhowch got dros eich pen a’r bocs. 

9. Tynnwch y ffoil alwminiwm, daliwch fag bach o ddwr o flaen 
y camera twll pìn ac edrychwch ar yr olygfa. Beth mae’r bag 
dwr yn ei gynrychioli? A yw’r bag dwr yn gwneud y 
ddelwedd hyd yn oed yn gliriach? Beth allech chi ei 
ddefnyddio yn lle bag dwr?

Modelu llygaid syml
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Llygad
cyfansawdd fel
sydd gan bryfed

‘Llygad cwpan’
fel sydd gan

fwydod
tyrbelaraidd 

Smotyn llygad 
fel sydd gan

Euglena

Llygad â
chornbilen

plygiannol fel
sydd gan
famaliaid 

Llygad syml â
lens fel sydd gan

falwod y môr

‘Llygad camera
twll pìn’ fel sydd

gan Nawtilws

Taflen waith 7D: Gweithgaredd trefnu
cardiau Mathau gwahanol o lygaid

Torrwch allan y chwe llun a’r chwe label isod.
Parwch bob llun â’r label cywir.
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Gwers 8
A yw’n bosibl
mynd yr holl

ffordd o gwmpas
ar siglen?
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Byddwch angen:
• Clipiau: 8.1 – 8.6
• Taflen waith: 8A

Arddangos:
• Bwced â handlen gref 
• Dwr

Addas ar gyfer: disgyblion 16–18 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Mudiant mewn cylch, mecaneg
Amcanion dysgu:
• Galwch i gof a defnyddiwch hafaliadau ar gyfer mudiant mewn cylch ac egni.
• Cyfrifwch y cyflymder a’r egni cinetig sydd eu hangen i fynd yr holl ffordd o gwmpas ar siglen.
• Eglurwch pam mae ffactorau bywyd go iawn fel ffrithiant yn gallu cyfyngu ar y cyfrifiadau 

damcaniaethol hyn.

Gweithgaredd agoriadol
• Gofynnwch i’r myfyrwyr a ydyn nhw erioed wedi meddwl a oes rhywun wedi mynd 

yr holl ffordd o gwmpas ar siglen mewn lle chwarae? Pa mor galed fyddai’n 
rhaid gwthio rhywun i wneud hynny?

Cyd-destun hanesyddol

Profi grym mewngyrchol
• Gofynnwch i’r myfyrwyr weithio gyda phartner, wynebu ei gilydd a dal
dwylo ar hyd braich. Wedyn gofynnwch iddyn nhw droelli o gwmpas a
phrofi’r grymoedd sydd ar waith. 
• Adolygwch rym mewngyrchol a dangoswch yr hafaliad perthnasol iddyn
nhw, wedi’i fynegi yn nhermau cyflymder llinol.

F= –––

• Gofynnwch i wirfoddolwr swingio bwced ag ychydig o ddwr mewn cylch 
llorweddol tua’r un uchder â’i ysgwydd. A oes rhywun yn ddigon dewr i 
swingio’r bwced dros ei ben? Hwyrach y byddai’n syniad da gwneud hyn y 
tu allan! Ond beth sy’n digwydd os ydyn ni’n swingio’r bwced yn arafach? 
Efallai byddai’n syniad da gwisgo cot ddiddos i wneud hyn. 

• Dangoswch Glip 8.1 lle mae Dr Yan yn archwilio’r un ffenomen gyda’r 
cyhoedd ac yn egluro ffiseg y broses, gan gynnwys y grym allgyrchol 
dychmygol a rheol gyntaf Newton.

A yw’n bosibl mynd yr holl ffordd o gwmpas ar siglen?

mv2

r
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Gweithgareddau datblygu, parhad...

Sut allwn ni fynd i’r afael â’r broblem hon?
• Gofynnwch i’r myfyrwyr weithio mewn grwpiau i ystyried atebion posibl i broblem y siglen. 

Beth yw manteision ac anfanteision dull sy’n canolbwyntio ar rymoedd a dull sy’n    
canolbwyntio ar egni? Pa rymoedd sydd ar waith yn achos yr unigolyn ar gyfnodau gwahanol 
ei daith ar y siglen? Hwyrach y byddai’n haws ystyried pedwar pwynt 90 gradd, fel y gwelir ar 
Daflen waith 8A. Pa newidiadau egni sydd angen i ni eu hystyried yn ystod mudiant yr 
unigolyn o gwmpas y siglen?

• Dangoswch Glip 8.2 lle mae Jem yn rhoi cynnig ar rai modelau llai yn y gweithdy. 
• Dylech arwain y myfyrwyr tuag at gyfrifiad sy’n ystyried egni a grymoedd. Y ddau rym sydd ar 

waith yn achos yr unigolyn yw disgyrchiant a’r tensiwn yng nghadwynau’r siglen, sy’n gyfrifol 
am y grym mewngyrchol. Ar dop y siglen, gall y tensiwn fod yn agos at sero, felly pwysau’r 
unigolyn yn unig sy’n gyfrifol am y grym mewngyrchol. Yn nhermau egni, cymerir yn 
ganiataol bod egni potensial disgyrchiant ar waelod y siglen yn sero ond bod egni cinetig ar 
ei uchaf. Bydd rhywfaint o’r egni cinetig hwn yn cael ei drosglwyddo i’r unigolyn wrth iddo 
godi tua top y siglen, ond ni throsglwyddir yr holl egni cinetig gan fod angen digon ohono ar 
dop y siglen i gadw’r tensiwn yn y cadwynau.

Calculations
• Gall y myfyrwyr gwblhau’r cyfrifiadau canlynol drwy ddefnyddio Taflen waith 8A.
• I ddechrau, dylid cyfrifo’r cyflymder sydd ei angen ar dop y siglen i sicrhau bod disgyrchiant 

yn darparu’r holl rym mewngyrchol. Gan fod...

FMewngyrchol = ––– av    FDisgrychiant =  mg

––– =  mg

therefore v = √gr

• Mae cyfnewid yr isafswm cyflymder hwn ar dop y siglen i’r mynegiad ar gyfer KEtop yn rhoi 
isafswm y cyflymder sydd ei angen ar y top...

KEtop = ––

KEtop = –– mgr neu   KEtop = –––

• Mae’n rhaid i’r KE sydd ei angen ar waelod y siglen gynnwys y KE ar y top, yn ogystal 
â’r KE ychwanegol a drosglwyddir i PE ar dop y siglen...   PEtop = mgh

PEtop = mg2r

Felly, KEGwaelod = KEtop + PEtop

1

2
mv2

1

2

mv2

r
mv2

r

mgr

2

__

A yw’n bosibl mynd yr holl ffordd o gwmpas ar siglen?
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Ystyried ac adolygu
• Pa dybiaethau mae’r canlyniadau hyn yn dibynnu arnyn nhw? Pa mor realistig
ydyn nhw? A yw Jem yn gallu llwyddo? Gwyliwch Glip 8.3. Sut allwn ni arafu’r
unigolyn ar y siglen yn ddiogel a gofalu nad yw’n stopio ac yn syrthio ar y bar?
Rhannwch syniadau gan bwyso a mesur cynlluniau damcaniaethol. Gwyliwch Glip
8.4 lle mae Jem yn gwthio’i gorff ei hun i’r eithaf i brofi ei ddealltwriaeth o
wyddoniaeth a pheirianneg.

Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers hon yw cwblhau asesiad risg 

llawn.
• Rhaid rhybuddio’r myfyrwyr i beidio â chynnal unrhyw un o arbrofion 

Jem y tu allan i’r ysgol. 

Eisiau archwilio ymhellach?
• Gwyliwch Glip 8.5 lle mae Jem yn adolygu’r fideo o’i brofiad ac yn disgrifio’r teimlad. 
• Gofynnwch i’r myfyrwyr gyfrifo’r cyflymder sydd ei angen i gyrraedd y nod. Efallai 

gallent gyfrifo’r grym sydd ei angen i gyflymu màs eu cyrff eu hunain i’r cyflymder hwn 
mewn amser penodol, neu gyfrifo’r ergyd neu’r grym sydd ei angen dros bellter 
penodol (trwy waith a wnaed = KEGwaelod).

• Gallai’r myfyrwyr adeiladu model ar raddfa lai yn y labordy a defnyddio roced dwr i’w 
bweru. Yng Nghlip 8.6, mae Dr Yan yn egluro sut i adeiladu a lansio roced dwr.

Gall y myfyrwyr ddewis gwerth realistig
ar gyfer hyd cadwynau’r siglen a
chyfrifo’r cyflymder. Er enghraifft,
byddai angen cyflymder ychydig dros
12 metr yr eiliad ar gyfer siglen â
chadwynau 3 metr o hyd. 

mv21
2

Gweithgareddau datblygu, parhad...

KEGwaelod = –––– +  2mgr

• Er mwyn cyfrifo’r cyflymder sydd ei angen yn y gwaelod, cyfnewidiwch y mynegiad ar
gyfer KE...

–– = ––––– +  2mgr

Felly...  mv2 = mgr + 4mgr

Felly...  v2 = 5gr

Felly  v = √5gr

mgr
2

A yw’n bosibl mynd yr holl ffordd o gwmpas ar siglen?

mgr

2

___
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Taflen waith 8A:
A yw’n bosibl mynd yr holl 
ffordd o gwmpas ar siglen?

Ysgrifennwch hafaliadau ar gyfer pwysau, grym mewngyrchol, egni cinetig ac egni potensial
disgyrchiant.

Yn y braslun isod, ystyriwch pa rymoedd sydd ar waith yn achos Jem ym mhob pwynt a
cheisiwch nodi’r hafaliad cywir i gyfrifo pob grym. Nawr ystyriwch y newidiadau egni sy’n
digwydd wrth i’r unigolyn symud ar y siglen (gan gymryd yn ganiataol bod PEGwaelod yn sero).

Mae angen yr isafswm cyflymder ar dop y siglen fel bod pwysau Jem yn unig yn creu’r grym
mewngyrchol. Pe bai’r cyflymder yn llai na hyn, byddai pwysau Jem yn fwy na’r hyn sydd ei
angen ar gyfer mudiant mewn cylch, a byddai’n dechrau syrthio. Ysgrifennwch hafaliad sy’n
dangos bod ei bwysau yn hafal i’w egni mewngyrchol. Meddyliwch am fynegiad ar gyfer v.
Dangoswch eich ateb i’ch athro.
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Worksheet 8A:
Is it possible to go all the 
way around on a swing?

Nawr cyfrifwch fynegiad ar gyfer isafswm KE Jem ar y top.  

Mae’n rhaid i KE Jem ar y gwaelod gynnwys cyfanswm y KE a gafodd ar y top, a rhywfaint o KE
ychwanegol a drosglwyddir i PE ar dop y siglen. Ysgrifennwch fynegiad ar gyfer faint o PE y bydd
ganddo ar dop y siglen, gan gymryd yn ganiataol nad oes ganddo unrhyw PE ar y gwaelod.
Cofiwch fynegi’r uchder yn nhermau radiws y siglen.

Nawr cyfunwch eich mynegiadau ar gyfer KEtop a PEtop i gyfrifo KEbottom.

Cyfrifwch fynegiad ar gyfer v.

Gwerthuso
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Gwers 9
Daeargrynfeydd a

thswnamïau
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Byddwch angen:
• Clipiau: 9.1, 9.2 a 9.3
• Taflen waith: 9A
• Mynediad i’r rhyngrwyd

Gwaith ymarferol yn yr ystafell ddosbarth
• Spaghetti sych heb ei goginio
• Gwelltyn papur
• Tâp gludiog
• Tac gwyn neu falws melys
• Pwysynnau 100g

Addas ar gyfer: disgyblion 11–16 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Tectoneg platiau, prosesau daearegol
Amcanion dysgu:
• Nodwch mai tonnau mawr iawn yw tswnamïau sy’n cael eu hachosi gan 

ddaeargrynfeydd o dan lawr y cefnfor.
• Disgrifiwch sut mae daeargrynfeydd yn achosi tswnamïau.
• Eglurwch sut mae addasiadau i adeiladau, fel pontydd, yn eu diogelu rhag 

dymchwel yn ystod daeargryn. 

Gweithgaredd agoriadol
• Gofynnwch i’r myfyrwyr drafod achosion ac effeithiau daeargrynfeydd mewn 

grwpiau. 

Gweithgareddau datblygu

Cyd-destun hanesyddol
Gofynnwch i’r myfyrwyr a ydyn nhw’n cofio’r daeargrynfeydd a’r tswnamïau ger
arfordiroedd Seland Newydd ar 22 Chwefror 2011, a Siapan ar 11 Mawrth 2011.
Gofynnwch i’r myfyrwyr edrych ar wefannau newyddion i ddarganfod beth ddigwyddodd.

Systemau rhybuddio cynnar
Sut allwn ni rybuddio pobl am dswnami cyn iddo gyrraedd yr arfordir? Gwyliwch Glip 9.1
lle mae Liz yn ymweld â chanolfan yn Hawaii sy’n rhybuddio pobl yn gynnar am
dswnamïau. Gall y myfyrwyr ateb y cwestiynau yn adran gyntaf y daflen waith wrth wylio’r
clip. Wedyn gwyliwch Glip 9.2 lle mae Jem yn egluro’r raddfa Richter, sut mae daeargryn
yn digwydd a sut mae’n achosi tswnami.

Lleihau’r difrod
Sut allwn ni rwystro daeargrynfeydd rhag difrodi adeiladau? Gofynnwch i’r myfyrwyr
awgrymu rhai egwyddorion ar gyfer cynllunio adeiladau. Yna gwyliwch Glip 9.3 lle mae
Dallas yn gweld sut mae Pont y Bae newydd yn San Francisco yn cael ei hadeiladu i
wrthsefyll daeargryn anferth yn y dyfodol. Gall y myfyrwyr ateb y cwestiynau yn ail adran
Taflen waith 9A wrth wylio’r clip. 

Daeargrynfeydd a thswnamïau

• 

• 

• 
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Ystyried ac adolygu
• Rhannwch rai o’r syniadau sy’n codi o werthusiadau’r myfyrwyr 

o gynlluniau eu hadeiladau. A oes unrhyw themâu cyffredin?
• Pa briodweddau sydd eu hangen ar ddeunyddiau sy’n cael eu 

defnyddio mewn rhanbarthau sy’n agored i ddaeargrynfeydd?

Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy'n cynnal y wers hon yn cwblhau asesiad risg llawn.
• Dylid atgoffa’r myfyrwyr i beidio â bwyta yn y labordy. 

Eisiau archwilio ymhellach?
• Mae gan y dudalen we bbc.co.uk/programmes/b00zp3dc ddolenni i  dudalennau 

gwe’r BBC sy’n cynnwys clipiau wedi’u hanimeiddio i egluro beth sy’n achosi 
daeargrynfeydd a thswnamïau.

• Gall y myfyrwyr ymchwilio i ddaeargrynfeydd diweddar a dadansoddi’r data i weld a oes 
unrhyw ffactorau sy’n dylanwadu ar nifer y rhai sy’n cael eu hanafu (er enghraifft, maint 
y ddaeargryn, pa mor agos yw hi at ddinasoedd mawr, ansawdd adeiladwaith yr 
adeiladau, amser o’r dydd). Gallent hefyd ystyried a oedd adeiladau modern a 
systemau rhybuddio cynnar wedi llwyddo i leihau nifer y rhai a gafodd eu hanafu.

Gweithgareddau datblygu, parhad...

Her ymarferol
Gosodwch her i’r myfyrwyr adeiladu dau adeilad ‘gwrth-
ddaeargryn’ ar yr un bwrdd: y naill wedi’i wneud o wellt a’r llall
o spaghetti. Gellid defnyddio taciau gwyn, malws melys neu
dâp gludiog i asio’r darnau hir o spaghetti. A all y myfyrwyr
gynnwys cynlluniau unrhyw un o’r adeileddau a welsant yng
nghlip fideo Dallas? Gall y myfyrwyr ysgwyd y bwrdd o’r naill
ochr i’r llall wedyn i werthuso pa adeiledd sy’n gallu gwrthsefyll
daeargryn orau.

• 

Daeargrynfeydd a thswnamïau
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Taflen waith 9A: Ymchwilio i
ddaeargrynfeydd a thswnamïau

Mae Liz yn ymweld â Chanolfan Rhybuddio Tswnami’r Môr Tawel 
yn Hawaii

1. Pa nwy mae Liz yn ei ganfod yn yr aer ger y llifoedd lafa?

2. Pa mor boeth yw’r lafa wrth gyrraedd y môr?

3. Sut mae craig folcanig yn gallu creu tswnamïau bach? 

4. Beth yw’r pellter rhwng brigau tonnau tswnami?

5. Pa mor uchel yw tswnami yn y cefnfor dwfn?

6. Pa mor gyflym mae tswnami yn teithio?

7. Beth sy’n digwydd i’r don wrth iddi gyrraedd y dwr bas ger y lan?

8. Beth yw enw’r offeryn sy’n mesur daeargrynfeydd ledled y byd?

Rydyn ni’n mynd i wylio dau glip o Bang Goes the Theory.
Atebwch y cwestiynau isod wrth wylio’r clipiau. 
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9. Sut mae’r ganolfan yn defnyddio data newydd am ddaeargrynfeydd diweddar?

10. Sawl munud ar ôl daeargryn Siapan ddaeth y rhybudd am y tswnami?

11. Sawl munud ar ôl y ddaeargryn wnaeth y tswnami daro’r arfordir?

Dallas yn ymweld â Chaliffornia

1. Beth yw enw’r ffawt yng Nghaliffornia y mae Dallas yn ymweld ag ef?

2. Pa mor fawr sy’n rhaid i ddaeargryn fod cyn i chi allu ei theimlo?

3. Beth yw dyfnder sylfeini’r bont yn y llaid o dan y dwr?

4. Pam mae’r bont wedi’i hadeiladu fesul darn gyda bylchau rhyngddyn nhw? 

5. Yn ôl Arolwg Daearegol UDA, pa mor debygol yw hi y bydd daeargryn fawr yn taro 
San Francisco yn ystod yr 20 mlynedd nesaf? Rhowch eich ateb fel canran. 

Taflen waith 9A: Ymchwilio i
ddaeargrynfeydd a thswnamïau
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Gwers 10
Gwneud glud
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Byddwch angen:
• Clipiau: 10.1, 10.2 a 10.3
• Taflen waith:10A
Gwaith ymarferol yn y dosbarth:
• Blawd neu flawd corn
• Llaeth
• Finegr
• Glyserol (propan-1,2,3-triol)
• Hydrogencarbonad sodiwm 
• Losin caled neu gyflaith
• Gelatin

• Tyweli papur
• Peli tennis bwrdd
• Propan (neu hylif tynnu farnis ewinedd)
• Sbatwla
• Hidlwr neu bapur hidlo a thwndish
• Un set o flociau pren (gweler nodiadau 

technegydd) i bob grwp, un
clamp siâp G i bob grwp

Cyfarpar i brofi’r gludyddion:
• Clampiau a stand
• Pwysynnau 100g a bachyn hongian 

pwysynnau 

Addas ar gyfer: disgyblion 14 -16 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: 
Priodweddau deunyddiau, polymerau, grymoedd rhyngfoleciwlaidd
Amcanion dysgu:
• Nodwch mai moleciwl cadwyn hir yw polymer sy’n cynnwys unedau llai, tebyg.
• Disgrifiwch sut gellir profi gludyddion.
• Eglurwch sut gall grymoedd rhwng moleciwlau wneud i ludyddion weithio.

Gweithgaredd agoriadol
• Gofynnwch i’r myfyrwyr beth yw’r sylwedd naturiol mwyaf gludiog.

Cyd-destun hanesyddol
Cyflwyniad
• Eglurwch i’r myfyrwyr y byddant yn gwneud eu glud eu hunain ac yna’n ei adael i galedu 

yn barod ar gyfer ei brofi yn nes ymlaen. Dangoswch Glip 10.1 lle mae Jem yn cyflwyno ei 
ludion cartref, yn egluro sut maen nhw’n gweithio ac yn disgrifio sut mae’n bwriadu eu profi.

Cynllunio
• Gofynnwch i’r myfyrwyr awgrymu sut y gallent ddod o hyd i ddull symlach o brofi pa mor 

ludiog yw gludion i’w defnyddio yn y labordy. Awgrymwch i’r myfyrwyr y bydd sgriwio 
llygadennau i mewn i flociau bach o bren yn eu galluogi i hongian pwysynnau oddi ar y 
pren, gan gynyddu nifer y pwysynnau tan fod y glud yn methu.

Gweithgaredd ymarferol 
• Yna gallai’r myfyrwyr weithio mewn grwpiau a dilyn un o’r dulliau ar Daflen Waith 10A. 

Gellid rhoi glud i bob grwp neu adael i’r grwp ddewis.
• Bydd angen gadael i’r gludion galedu tan un o’r gwersi diweddarach..

Gwneud glud
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Ystyried ac adolygu
• Yn y wers ganlynol, gofynnwch i’r myfyrwyr pa un fydd y glud 

gorau a pham. Trafodwch broblemau’r dull profi dan sylw: 
prawf teg, dibynadwyedd, dilysrwydd, ac ati.

• Gwyliwch Glip 10.2 i weld sut mae’r tîm Bang yn profi cliwiau 
Jem.

• Profwch pa lud yw’r cryfaf trwy gynyddu nifer y pwysynnau 
100g sy’n hongian o’r pren isaf tan i’r glud fethu.

Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers hon yw cwblhau asesiad risg llawn.
• Dylid atgoffa myfyrwyr na chaniateir bwyta ac yfed yn y labordy oherwydd y 

risg o heintio.
• Mae propan yn hynod fflamadwy ac yn llidiog. Dylid ei gadw oddi wrth 

bethau a allai danio. Hwyrach y byddai’n well gan athrawon baratoi’r glud 
hwn ar adeg wahanol neu mewn ystafell wahanol i’r gludion eraill, gan fod 
angen  cynhesu’r gludion eraill. 

Eisiau archwilio ymhellach?
• Ceisiwch ddarganfod sut i’r glud arbennig (cyanoacrylate) gael ei ganfod yn 

ddamweiniol ac ar gyfer beth y cafodd ei ddefnyddio yn Rhyfel Fietnam.
• Gwyliwch Glip 10.3 lle mae Dr Yan yn egluro sut mae malwod yn glynu at 

arwynebau.

Nodiadau technegydd:
• Gellir profi’r gludion trwy eu peintio ar ddarn o bren tua 2cm x 2cm o faint sydd â 

llygaden wedi’i sgriwio i mewn iddo. Dylid gludo’r darnau pren lleiaf i’r darnau pren mwy 
(tua 10cm x 5cm) a defnyddio standiau clamp i’w cynnal.

Gwneud glud
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Taflen waith 10A: Gwneud glud

Milk glue
1. Arllwyswch 60cm3 o laeth i ficer.
2. Ychwanegwch 20cm3 o finegr a’i gymysgu.
3. Hidlwch neu ffiltrwch y sylwedd a thaflwch yr hylif.
4. Gwasgwch weddill yr hylif o’r sylwedd rhwng dau o dyweli papur.
5. Gosodwch y sylwedd mewn bicer ac ychwanegu sbatwla o hydrogencarbonad 

sodiwm.
6. Ychwanegwch ddwr os oes angen ac yna rhowch y glud ar y pren.

Flour paste
1. Rhowch bedwar sbatwla o flawd neu flawd corn mewn bicer.
2. Ychwanegwch ddwr yn araf a’i gymysgu tan fod gennych chi hylif llyfn o’r un 

trwch â chytew.
3. Cynheswch hwn yn ysgafn dros losgydd Bunsen tan iddo ddechrau berwi.
4. Gadewch iddo oeri.
5. Rhowch y past ar y pren.

Bydd eich athro yn dweud wrthych chi pa set o gyfarwyddiadau 
i’w dilyn ar gyfer gwneud un o’r gludion canlynol 
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Gelatin glue
1. Gwnewch baced o elatin gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y bocs.
2. Ychwanegwch tua 10cm3 o finegr a 2cm3 o lyserol.
3. Gadewch iddo oeri.
4. Rhowch y glud ar y pren.

Glud melys
1. Gosodwch ddau neu dri losinen galed neu gyflaith mewn bicer.
2. Cynheswch y cyfan dros losgydd Bunsen a’i droi’n ofalus gyda sbatwla.
3. Rhowch y glud ar y pren.

Glud cellwloid
1. Torrwch y peli tennis bwrdd yn ofalus gan ddefnyddio siswrn a’u 

gosod mewn bicer.
2. Ychwanegwch bropan neu hylif tynnu farnis ewinedd yn raddol a’i 

gymysgu tan fod y sylwedd wedi toddi.
3. Rhowch y glud ar y pren.

Taflen waith 10A: Gwneud glud
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Gwers 11
Gwrthfiotigau

ac esblygiad 



Gwrthfiotigau ac esblygiad 

Byddwch angen:
• Clipiau: 11.1, 11.2 ac 11.3
• Taflenni gwaith: 11A ac 11B
Gwaith ymarferol yn y dosbarth:
• Dysglau petri sy’n cynnwys y
maetholyn agar
• Meithriniadau cychwynnol bacteriol
addas (Escherichia coli, Bacillius subtilis
neuMicrococcus luteus)
• Cylchau gwrth-heintio 

• Hydoddiannau gwrthfiotig neu
antiseptig
• Dwr distyll
• Cylchau bach o bapur hidlo
• Gefel
• Llosgyddion Bunsen 
• Marcwyr parhaol
• Tâp gludiog
• Pren mesur

Addas ar gyfer: disgyblion 14–16 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Esblygiad, gwrthfiotigau ac antiseptig
Amcanion dysgu:
• Nodwch y gwahaniaeth rhwng gwrthfiotigau ac antiseptig.
• Disgrifiwch sut gellir profi effeithiolrwydd gwrthfiotigau ac antiseptig.
• Eglurwch sut defnyddir bacteria MRSA sy’n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau fel 

tystiolaeth i gefnogi theori esblygiad Darwin.

Gweithgaredd agoriadol
• Gwyliwch Glip 11.1 lle mae Liz yn cyflwyno beth yw gwrthfiotigau a sut maen nhw’n 

gweithio.
• Gofynnwch i fyfyrwyr nodi ymlaen llaw ddwy ffordd y mae gwrthfiotigau’n gweithio ac 

yna adolygwch yr atebion fel dosbarth (maen nhw’n amharu ar sut mae 
bacteria’n atgynhyrchu neu’n niweidio eu pilennau).

Cyd-destun hanesyddol

Archwilio gwrthfiotigau 
• Eglurwch y gwahaniaeth rhwng gwrthfiotigau ac antiseptig (mae 

gwrthfiotigau’n tarddu o organebau byw).
• Defnyddiwch Daflen Waith 11A i baratoi arbrawf i brofi pa un yw’r    

gwrthfiotig neu’r antiseptig mwyaf effeithiol. Ni fydd canlyniadau’r 
arbrawf i’w gweld nes bydd y dysglau Petri wedi cael eu gadael am 
tua 24 awr. Bryd hynny, gallwch adolygu’r canlyniadau a phenderfynu 
pa un yw’r gwrthfiotig neu’r antiseptig mwyaf effeithiol rydych wedi’i 
brofi.

• Gellid rhoi rhestr y cyfarpar i’r myfyrwyr mwyaf galluog a gadael
iddyn nhw lunio eu harbrawf eu hunain.
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Gwrthfiotigau ac esblygiad 

Eisiau archwilio ymhellach?
• Gallai myfyrwyr ymchwilio i hanes  
Fleming yn darganfod penisilin ym 1928. 
Gallant hefyd ymchwilio i symptomau 
heintiau bacteriolyn y corff dynol 
(gan ddod o hyd i gynifer o 
ffotograffau addas â phosibl).
• Gwyliwch Glip 11.3 lle mae'r Athro
Syr David Hopwood a’r Athro  Tony 
Maxwell yn trafod dyfodol gwrthfiotigau.
.

Ystyried ac adolygu
• Gofynnwch i’r myfyrwyr ddylunio taflen ar gyfer meddygfa sy’n crynhoi’r 

gwahaniaethau rhwng gwrthfiotigau ac antiseptig gan egluro beth yw’r problemau sy’n 
codi yn sgil gorddefnyddio neu gamddefnyddio gwrthfiotigau.

Nodiadau technegydd:
• Bydd angen sawl awr i galedu dysglau Petri sydd wedi’u gorchuddio ag Agar 

ac felly dylid eu paratoi ymlaen llaw.
• Dilynwch gyfarwyddiadau’r cyflenwr er mwyn sefydlu meithriniadau bacteria cychwynnol.

Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers hon yw cwblhau asesiad risg llawn.
• Mae’n rhaid bod yn ofalus wrth drin micro-organebau a chofio’r canlynol: 

peidio ag ailagor dysglau Petri sydd wedi’u gwrth-heintio, cofio’r tymheredd 
meithrin priodol (nid 37oC), gwaredu dysglau Petri a meithriniadau cychwynnol 
yn briodol a hylendid sylfaenol ar ddiwedd yr arbrawf (golchi dwylo, ac ati.).

Gweithgareddau datblygu - parhad...

Esblygiad bacteria
• Gwyliwch Glip 11.2 lle mae Liz yn egluro bod bacteria’n esblygu i wrthsefyll y  

gwrthfiotigau sydd gennym ar hyn o bryd  ac yn sôn bod dwy ffordd o fynd i’r afael â hyn. 
Wrth wylio’r clip, gofynnwch i’r myfyrwyr wneud eu nodiadau eu hunain neu ateb y

cwestiynau ar Daflen Waith 11B.
• Eglurwch sut mae bacteria MRSA sy’n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau’n cael eu defnyddio fel 

tystiolaeth i gefnogi damcaniaeth Darwin o esblygiad drwy ddethol naturiol. Yna gallai’r 
myfyrwyr ymchwilio i symptomau’r haint MRSA ac egluro pam y gwelir llawer mwy o 
achosion mewn ysbytai.

• 

• 
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Taflen waith 11A: Profi effeithiolrwydd
gwrthfiotigau neu antiseptig

Dull:
1. Rhannwch eich dysgl Petri sydd wedi’i gorchuddio ag agar yn bedair rhan drwy ysgrifennu ar ei 

gwaelod (nid y caead).
2. Diheintiwch eich cylch gwrth-heintio a’ch gefel drwy ei gynhesu mewn fflam las llosgydd Bunsen. 

Gofynnwch i’ch athro os nad ydych yn siwr am ba hyd y dylech wneud hyn.
3. Defnyddiwch y cylch gwrth-heintio i wasgaru’r bacteria yn wastad ar draws eich dysgl Petri sydd 

wedi’i gorchuddio ag agar. Gwnewch hyn yn ysgafn rhag torri arwyneb yr agar.
4. Mwydwch dri gylch bach o bapur hidlo mewn toddiannau gwrthfiotig neu antiseptig 

gwahanol a’u gosod yn nhair o bedair rhan y ddysgl Petri sydd wedi’i gorchuddio ag agar.
5. Mwydwch gylch bach o bapur hidlo mewn dwr distyll – hwn fydd y rheolydd – ac yna ei 

osod ym mhedwaredd rhan eich dysgl Petri sydd wedi’i gorchuddio ag agar.
6. Seliwch ymylon eich dysgl Petri sydd wedi’i gorchuddio ag agar gan ddefnyddio tâp 

gludiog a’i gadael mewn lle cynnes am 24 awr. Peidiwch ag anghofio golchi’ch dwylo ar 
ôl cwblhau rhan hon yr arbrawf.

7. Defnyddiwch bren mesur i fesur diamedr yr ‘ardal’ (lle nad yw’r bacteria wedi tyfu) o amgylch 
pob cylch (peidiwch ag agor eich dysgl Petri sydd wedi’i gorchuddio ag agar ar ôl iddi fod 
yn sefyll).

Casgliad:
Defnyddiwch faint yr ardal i bennu pa mor
effeithiol yw’r gwrthfiotigau neu’r antiseptig
(po fwyaf yw’r diamedr po fwyaf effeithiol yw’r 
gwrthfiotigau neu’r antiseptig).

…………………………………….........oedd

y gwrthfiotig neu’r antiseptig mwyaf effeithiol 

Questions:
1. Pam wnaethoch chi gynhesu’r cylch gwrth-heintio a’r efel cyn cychwyn 

yr arbrawf?
2. Pam mai cylch o bapur hidlo wedi’i fwydo mewn dwr distyll oedd y 

rheolydd?
3. Pam fod yn rhaid i chi olchi eich dwylo ar ôl yr arbrawf?

Nod: Archwilio pa mor effeithiol yw gwrthfiotigau neu antiseptig yn lladd bacteria.

Cyfarpar:
• Dysglau Petri yn cynnwys y maetholyn 

agar
• Cyfrwng bacteriol
• Cylch gwrth-heintio 
• Tri o doddiannau gwrthfiotig neu
antiseptig 

• Dwr distyll
• Cylchau bach o bapur hidlo
• Gefel
• Llosgydd Bunsen 
• Marciwr parhaol
• Tâp gludiog
• Pren mesur

Rhannau’r ddysgl
Petri 

1

2

3
4

Enw’r gwrthfiotig
neu’r antiseptig

Dwr distyll 

Diamedr yr ardal o
amgylch y cylch (mm)

Results:
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Taflen waith 11B: Gwrthfiotigau ac esblygiad

1. Pam mae gwrthfiotigau’n gweithio am gyfnod cyfyngedig yn unig?

2. Sawl gwaith gall bacteriwm ymrannu mewn diwrnod?

3. Pryd mae’n gwrthfiotigau’n debygol o ddod i ben?

4. Pam ddylech chi orffen eich cwrs o wrthfiotigau?

5. Pa fath o organeb a ddefnyddir i ymosod ar y bacteria MRSA?

6. Pa wahaniaeth y mae ychwanegu’r organeb hon at feithriniad MRSA yn ei wneud?

7. Beth yw’r ail beth sy’n digwydd yn y ddysgl Petri?

8. Sut mae’r moleciwl y mae’r gwyddonydd wedi’i greu yn effeithio ar y bacteria?

Byddwn yn gwylio clip o Bang Goes the Theory lle mae Liz yn egluro problemau’r
gwrthfiotigau sydd gennym ar hyn o bryd. Bydd yn egluro hefyd sut rydyn ni’n mynd i’r
afael â’r problemau hyn gan gyfeirio at ddau ddull gwahanol o wneud hynny. Atebwch

y cwestiynau isod wrth wylio’r clip.
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Gwers 12
Sain ac

amleddau 
cysain
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Byddwch angen:
• Clipiau: 12.1, 12.2, 12.3 a 12.4
• Taflen waith: 12A Arddangos
• Pendil syml
• Pwysyn ar sbring
• Amrywiaeth o ffyrc tiwnio
• Gwrthrychau sy’n dirgrynu ac yn 

gwneud swn (e.e. offeryn cerddor)

• Microffon sydd wedi’i gysylltu ag 
osgilosgop

• Peli bach o bolystyren
• Generadur signal
• Chwyddseinydd
• Uchelseinydd
Arddangos dewisol:
• Gwydr gwin tenau
• Sgrin ddiogelu

Addas ar gyfer: disgyblion 11-16 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Sain a chlyw, cyseinedd 
Amcanion dysgu:
• Nodwch fod sain yn teithio mewn tonnau hydredol a grëir gan wrthrych sy’n dirgrynu.
• Defnyddiwch ddiagramau o donnau i ddisgrifio’r gwahaniaeth rhwng tonnau sy’n 

amrywio yn ôl osgled ac amledd.
• Eglurwch pam mae gwrthrych yn cyseinio yn ei amledd naturiol.

Gweithgaredd agoriadol
• O ble y daw sain?
• Gofynnwch i’r myfyrwyr ysgrifennu’r holl eiriau maen nhw’n eu cysylltu â sain.

Gweithgareddau datblygu 

O ble y daw sain?
• Adolygwch y syniadau a gododd yn y gweithgaredd 

agoriadol. Crynhowch fod sain yn cael ei greu gan 
wrthrychau sy’n dirgrynu sy’n creu tonnau gwasgedd    
hydredol sy’n teithio trwy’r awyr  ac yn dirgrynu pilen y 
glust, esgyrn y glust ganol  a chyfarpar synhwyraidd y glust 
fewnol. Os  yw’n bosibl, dangoswch hyn i’ch myfyrwyr trwy 
roi fforc diwnio sy’n dirgrynu mewn dwr, neu drwy roi peli 
bach o bolystyren neu ddarnau bach o bapur ar 
uchelseinydd fertigol sy’n wynebu at i fyny gan greu sain 
amledd isel.

Amledd ac osgled
• Defnyddiwch amrywiaeth o ffyrc tiwnio (neu offeryn cerddor) a 

microffon sydd wedi’i gysylltu ag osgilosgop i ddangos y    
gwahaniaeth rhwng synau o wahanol amleddau ac osgledau. 
Gofynnwch i fyfyrwyr lenwi Taflen Waith 12A.

Sain ac amleddau cysain
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Ystyried ac adolygu

Dangoswch Glip 12.4 lle mae Dr Yan yn egluro pam mae gan wrthrychau gwahanol
amleddau gwahanol a lle mae’n llwyddo i dorri cwarel o wydr gwastad gyda bas dwbl.

.

Iechyd a diogelwch
• Cyfrifoldeb yr athro sy’n cynnal y wers yw cwblhau asesiad risg llawn.
• Dylid defnyddio cyfarpar diogelu’r llygaid a sgrin ddiogelu os ydych 

am geisio dryllio gwydr.

Eisiau archwilio ymhellach?
Gofynnwch i’r myfyrwyr beth fyddai’n digwydd pe bai adeilad
neu bont yn cychwyn cyseinio oherwydd daeargryn neu o
ganlyniad i ddirgryniadau naturiol eraill. Chwiliwch ar-lein am
glip fideo o Bont Culfeydd Tacoma yn cwympo. Mae llawer o
bobl yn cyfeirio at yr enghraifft hon fel cwymp o ganlyniad i
gyseinedd. Ond y gwir amdani yw bod y bont yn fwy tebygol
o fod wedi cwympo o ganlyniad i ddirgrynu awyrelastig.
Hwyrach yr hoffai’r myfyrwyr archwilio’r ddwy ragdybiaeth.

Gweithgareddau datblygu – parhad...
Grid gwartheg cerddorol Jem
Dangoswch Glip 12.1 lle mae Jem yn disgrifio’r cysylltiad rhwng recordiau finyl, amledd a
gridiau gwartheg ar y ffyrdd, ac yn amlinellu prosiect lle mae’n gobeithio defnyddio car i greu
alaw drwy yrru dros ysgol y mae wedi’i gwneud ei hun. Dangoswch Glip 12.2 ble mae Jem a
Dallas yn profi’r trac gyda char tair olwyn.

Cyseinedd 
Dangoswch i’r myfyrwyr beth mae’r term ‘amledd naturiol’ yn ei olygu gan ddefnyddio pendil
syml, pwysyn ar linyn, neu wydr gwin tenau wedi’i lenwi’n rhannol â dwr a rhwbio bys gwlyb o
amgylch yr ymyl. Gellir newid amledd naturiol y systemau hyn drwy wneud addasiadau
penodol. Hynny yw: newid hyd y llinyn, newid y pwysyn neu ychwanegu mwy o ddwr i’r gwydr.
Eglurwch, os ydych chi’n ceisio gorfodi system i bendilio ar amledd sy’n wahanol i’w amledd
naturiol, y gall ddirgrynu ar yr amledd hwnnw. Fodd bynnag, os yw’n cael ei ddefnyddio ar ei
amledd naturiol, bydd yn dirgrynu allan o reolaeth (cyseinio). Dangoswch Glip 12.3 lle mae
Dr Yan yn arddangos hyn ac yn torri gwydr gwin gan ddefnyddio feiolin. Gellwch geisio
ailadrodd hyn yn y wers.

Amleddau sain a chysain

• 

• 

• 

• 
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Taflen waith 12A: Amledd, 
tonfedd ac osgled

1. Mathau o donnau
Mae dau fath o donnau: tonnau ardraws a thonnau hydredol. Eglurwch y gwahaniaeth
rhyngddyn nhw a rhowch enghreifftiau o bob math.

2. Cynrychioli tonnau
Mae’n anodd iawn cynrychioli tonnau hydredol mewn diagramau, felly, yn aml iawn, maen
nhw’n yn cael eu darlunio'r un ffordd â thonnau ardraws. Ar y diagram isod, labelwch y
donfedd a’r osgled.

Cwblhewch y daflen waith hon i ddangos eich bod yn deall 
tonnau a diagramau o donnau.
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3. Tonnau gwahanol 
Sut mae’r parau o donnau hyn yn wahanol? Tybiwch eu bod (fel holl seiniau’r awyr) yn teithio
ar yr un cyflymer. Ym mha ffordd fyddai eu sain yn wahanol?

Ton 1

Ton 3 Ton 4 

Ton 2
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Gwers 13
Addasu
genetig
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Byddwch angen:
• Disgrifiwch y broses o addasu genetig.
• Eglurwch rai o’r materion moesegol sy’n gysylltiedig ag addasu genetig.

Addas ar gyfer: disgyblion 14–16 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Addasu genetig 
Amcanion dysgu:
• Describe the process of genetic modification.
• Explain some of the ethical issues surrounding genetic modification.

Gweithgaredd agoriadol
• Mae yna luniau o organebau wedi’u haddasu’n enetig ar Daflen Waith 13A. 

Dangoswch nhw i’r myfyrwyr a gofyn iddyn nhw beth sydd ganddyn nhw’n gyffredin.

Gweithgareddau datblygu 

Y broses 
• Gwyliwch Glip 13.1 lle mae Liz yn egluro sut mae planhigion 

papaia yn Hawaii wedi’u haddasu’n enetig i wrthsefyll clefydau 
firaol. Wrth wylio’r clip, gofynnwch i’r myfyrwyr wneud eu 
nodiadau eu hunain neu ateb cwestiynau ar Daflen Waith 13B. 
Adolygwch eu nodiadau neu eu hatebion.

Dylunio organeb
• Disgrifiwch y broses o addasu genetig (hwyrach gan ddefnyddio’r 

enghraifft boblogaidd lle cafodd genynnau slefrod eu rhoi i 
mewn i gwningod, sy’n fflwroleuo dan olau uwchfioled) neu gwyliwch Glip 13.2.

• Ceisiwch ganfod a yw’r myfyrwyr yn deall drwy ddefnyddio’r gweithgaredd trefnu 
cardiau ar Daflen Waith 13C.

• Gofynnwch i’r myfyrwyr ddylunio anifail neu blanhigyn y gellid ei addasu’n enetig i 
oroesi mewn amgylchedd anghyffredin neu elyniaethus. Gallent hefyd ddylunio 
addasiad genetig a fyddai’n apelio atyn nhw.

Moeseg
• Eglurwch fod addasu genetig yn fater moesegol. Gofynnwch i’r myfyrwyr nodi 

rhai o’r rhesymau am hyn. Gwyliwch Glip 13.3 lle mae rhai o’r materion hyn 
yn cael eu trafod. Defnyddiwch Daflen Waith 13D i ysgogi trafodaeth grwp 
neu ddosbarth ar foeseg addasu genetig.

Addasu genetig
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Ystyried ac adolygu
• Gofynnwch i’r myfyrwyr ddylunio tudalen o werslyfr sy’n crynhoi’r
broses o addasu genetig. Gallai myfyrwyr hefyd ysgrifennu disgrifiad
cytbwys o’r materion moesegol sy’n gysylltiedig â’r broses hon.

Eisiau archwilio ymhellach?
Gallai myfyrwyr ymchwilio a thrafod y nodweddion tebyg a’r
gwahaniaethau rhwng addasu genetig, clonio a magu detholus. Mae
nodweddion tebyg y tair proses yn cynnwys eu diben (addasu
organebau) a’u manteision (e.e. cynhyrchu mwy o gnydau). Mae’r
gwahaniaethau’n cynnwys y technegau eu hunain a’r materion
moesegol sy’n gysylltiedig ag addasu genetig a chlonio.

Nodiadau technegydd:
• Gellir paratoi taflen waith 13C naill ai ymlaen llaw fel gweithgaredd trefnu cardiau,
neu ei rhoi i’r myfyrwyr fel gweithgaredd torri a gludo.

Addasu genetig

• 
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Taflen Waith 13A:
Beth sydd gan yr organebau 
yn y lluniau hyn yn gyffredin?
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Taflen waith 13B: Addasu
planhigion papaia yn enetig

1. Yn Hawaii ym 1998 addaswyd papaia yn enetig. Beth oedd yn arbennig am hyn?

2. Beth yw’r problemau sy’n codi wrth amaethu’n ddwys, fel y nodwyd yn y clip?

3. Beth yw enw’r clefyd a fu’n bygwth y boblogaeth papaia cyn dechrau addasu’n enetig, a
beth oedd ei symptomau?

4. O ba organeb ddaeth y genyn a gafodd ei roi i mewn i’r papaia?

5. Pam gafodd y genyn hwn ei roi yn y papaia?

6. Sut cafodd y genyn ei roi yng ngenom y papaia?

7. Beth oedd y ‘canlyniadau’ economaidd yn Hawaii yn sgil addasu’r papaia’n enetig?

8. Pa glefyd sy’n bygwth y broses o gynhyrchu papaia yn Hawaii erbyn hyn?

9. O ba enyn ddaeth yr organeb sydd bellach wedi’i roi yn y papaia?

10. Pam gafodd y genyn hwn ei roi yn y papaia?

11. Sut cafodd y genyn hwn ei roi yng ngenom y papaia?

Rydyn ni am wylio clip o Bang Goes the Theory lle mae Liz yn egluro sut
mae planhigion papaia yn Hawaii wedi’u haddasu’n enetig. Atebwch y

cwestiynau isod wrth wylio’r clip.
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Taflen Waith 13C: Gweithgaredd trefnu
cardiau ar gyfer addasu genetig 

Mae embryonau’r planhigion wedi’u heintio â’r bacteriwm.

Caiff y genyn ei dynnu gan ddefnyddio ensymau cyfyngu.

Mae planhigion y cnydau’n cael eu tyfu ac erbyn hyn maen
nhw’n cynnwys y genyn a ychwanegwyd atyn nhw.

Gellir defnyddio plaleiddiaid i ladd pob planhigyn arall ar 
wahân i’r cnydau..

Caiff y genyn ei roi i mewn i fector 
fel y bacteriwm

Agrobacterium tumefaciens.

Gellir adnabod y genyn sy’n gyfrifol am sicrhau y gall planhigion
wrthsefyll clefydau.

Caiff planhigyn sy’n tyfu’n naturiol ac sy’n gallu gwrthsefyll
clefydau ei ganfod.

Torrwch allan y brawddegau sydd wedi’u rhestru isod a’u rhoi yn y drefn gywir.
Mae’r broses ar gyfer addasu’n enetig unrhyw gnydau a all wrthsefyll chwynladdwyr.
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Taflen Waith 13D:
Moeseg addasu genetig 

Defnyddiwch yr ysgogiadau canlynol i drafod moeseg addasu genetig.

Os

byddwn ni’n parhau i

wneud cnydau a all wrthsefyll

plâu drwy  ddefnyddio addasu

genetig, gall hyn olygu bod y plâu’n

esblygu’n gynt neu’n dechrau bwyta

planhigion  eraill.

Mae

gan y broses o addasu

cnydau’n enetig y potential i

leihau newyn a diffyg
 maeth, yn

enwedig i’r r
hai sy’

n byw mewn

gwledydd sy’n
 datblygu. Gall olygu

bod  cnydau’n gallu goddef

oerfel a sych
der yn well.

Mae’r

broses o addasu’n enetig

yn cael ei defnyddio’n helaeth

ym  maes meddygaeth. Caiff inswlin

ar gyfer pobl ddiabetig ei gynhyrchu

erbyn hyn mewn bacteria wedi’i

addasu’n enetig.

Dydyn

ni ddim yn siwr os

yw’r bwydydd hyn a

wnaed drwy addasu’n

enetig yn ddiogel mewn

gwirionedd.

‘Chwarae Duw’

yw addasu genetig.
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Gwers 14
DNA

Mitocondriaidd



85

© BBC

Byddwch angen:
• Clipiau: 14.1, 14.2 ac 14.3
• Taflenni Gwaith: 14A ac 14B

• Mynediad i’r rhyngrwyd 

Addas ar gyfer: disgyblion 14–16 oed
Dolenni’r cwricwlwm a dysgu: Esblygiad, geneteg
Amcanion dysgu:
• Nodwch y gwahaniaeth rhwng DNA cromosomaidd a mitocondriaidd.
• Eglurwch sut mae DNA mitocondriaidd wedi’i ddefnyddio i olrhain y llinach 

ddynol i ‘Efa Fitocondriaidd’ a sut mae’n rhoi tystiolaeth o esblygiad dynol.

Gweithgaredd agoriadol
• Adolygwch y swyddogaeth (dyma brif safle’r broses resbiradaeth 

gellog) a’r lleoliad (o fewn cytoplasm ond nid cnewyllyn) y mitocondria.

Cyd-destun hanesyddol
Gwyliwch Glip 14.1 lle mae Liz yn egluro’r gwahaniaeth rhwng DNA
cromosomaidd a mitocondriaidd o ran etifeddiad. Wrth wylio’r clip,
gofynnwch i’r myfyrwyr wneud eu nodiadau eu hunain neu ateb y
cwestiynau ar Daflen Waith 14A. Adolygwch eu nodiadau neu eu
hatebion.

DNA Mitocondriaidd a gwaith fforensig
• Dywedwch wrth y myfyrwyr eu bod yn gorfod bod yn wyddonwyr
fforensig am y tro ac yn gorfod datrys achos o ‘berson coll’. Eglurwch fod
hen ysgerbwd wedi’i ddarganfod ar dir eu hysgol. Mae’r esgyrn wedi’u
niweidio gymaint fel mai dim ond DNA mitocondriaidd sy’n bresennol.
Mae’r heddlu o’r farn mai hen brifathro ydyw ac maen nhw wedi llunio

cart achau neu goeden deuluol o berthnasau’r unigolyn. Ond
dydyn nhw ddim yn siwr DNA mitocondriaidd pa un o
ddisgynyddion byw'r prifathro y dylid ei brofi er mwyn
cymharu. Byddai’r dadansoddiad hwn yn profi ai’r
prifathro ydyw ai peidio. Gofynnwch i’r myfyrwyr
helpu’r heddlu drwy lenwi Taflen Waith 14B.
Adolygwch ganlyniadau’r myfyrwyr.

DNA Mitocondriaidd

• 

• 
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Ystyried ac adolygu
Gofynnwch i’r myfyrwyr ateb y cwestiwn hwn 
a allai godi mewn arholiad:
Eglurwch sut mae DNA mitocondriaidd yn rhoi 
tystiolaeth o esblygiad dynol? [3 marc]
Dylai’r atebion gynnwys: Caiff ei etifeddu drwy linach y
fam. Gellir olrhain mwtaniadau tuag yn ôl i wneud ‘cart
achau DNA’. Gellir defnyddio’r cart  achau hwn i bennu
pryd oedd organeb yn fyw a gweld y cysylltiadau
esblygiadol rhyngddi  ac eraill o’r un rhywogaeth.

Eisiau archwilio ymhellach?
• Gallai myfyrwyr lunio cart achau o ffotograffau fel y mae Liz yn 

ei wneud yng Nghlip 14.1.

• 

• 

DNA Mitocondriaidd a mudiad dynol

Gwyliwch Glip 14.2 lle mae Liz yn egluro sut mae DNA mitocondriaidd wedi’i
ddefnyddio i olrhain mudiad y bod dynol o Affrica tua 200,000 o flynyddoedd
yn ôl. Eglurwch fod DNA mitocondriaidd yn ffynhonnell dda o dystiolaeth o
esblygiad dynol oherwydd bod etifeddiad yn dilyn llinach y fenyw, bod cyfraddau
mwtaniad uchel, diffyg diraddiad dros amser a bod cyfaint mewn celloedd.
Gofynnwch i fyfyrwyr ymchwilio i sut mae pobl wedi mudo gan ddefnyddio’r
rhyngrwyd. Neu gwyliwch Glip 14.3 lle mae Liz yn egluro sut y bu i’w hynafiaid
ef, a hynafiaid Dallas a Jem, ymfudo o Affrica.

• 

• 

DNA Mitocondriaidd
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Taflen Waith 14A: DNA
Cromosomaidd a Mitocondriaidd 

Byddwn yn gwylio clip o Bang Goes the Theory lle fydd Liz yn egluro’r gwahaniaeth
rhwng DNA cromosomaidd a mitocondriaidd o ran etifeddiad.

Atebwch y cwestiynau isod wrth wylio’r clip.

1. Pryd ddaeth y dyn modern i fod am y tro cyntaf?

2. Beth yw enw’r ‘parseli’ o DNA sy’n cynnwys y nodweddion a etifeddir?

3. Pam mae DNA cromosomaidd Liz yn wahanol i DNA cromosomaidd ei rhieni?

4. Beth yw ailgyfuniad?

5. Ar wahân i’r cromosomau, ym mha ran arall o’n celloedd y ceir DNA?

6. Beth sy’n anghyffredin am y math hwn o DNA?
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Taflen Waith 14B:
Achos ‘Person coll’ 

Bydd raid i chi fod yn wyddonydd fforensig am y tro er mwyn
datrys achos o ‘berson coll’. Byddwch yn defnyddio DNA

mitocondriaidd i wneud hyn.

Mae ysgerbwd wedi’i ddarganfod ar
dir eich ysgol. Mae’r esgyrn wedi’u
niweidio gymaint fel mai dim ond DNA
mitocondriaidd sy’n weddill. Mae’r
heddlu o’r farn mai hen brifathro ydyw
ac maen nhw wedi llunio cart achau
neu goeden deuluol o berthnasau’r
unigolyn. Ond dydyn nhw ddim yn siwr
DNA mitocondriaidd pa un o hynafiaid
byw y prifathro y dylid ei brofi er mwyn
cymharu. Byddai dadansoddi eu DNA
mitocondriaidd yn profi ai’r prifathro
ydyw ai peidio. 

Ceir DNA 

cromosomaidd 

yn y cnewyllyn

Organynnau yw

mitocondria  

sydd yn y cytoplasm 

ac sy’n cynnwys 

eu DNA eu hunain

Etifeddu DNA Mitocondriaidd:
Yn y cytoplasm y mae dod o hyd i’r mitocondria a dyma’r prif fan ar gyfer
resbiradaeth gellog. Maen nhw’n cynnwys rhannau bach o DNA sy’n
annibynnol ar y DNA geir mewn cromosomau. Mae’n bwysig cofio mai:
1. Dim ond o’r fam y gellir etifeddu DNA mitocondriaidd.
2. Dim ond o’r fam y gall plant (merched neu fechgyn) etifeddu DNA
mitocondriaidd.
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Taflen Waith 14B:
Achos ‘Person Coll’

Beth i’w wneud:
Eich tasg chi yw nodi DNA mitocondriaidd pa un o’r unigolion byw yn y cart achau isod y
dylid ei brofi er mwyn canfod ai dyma esgyrn y prifathro ai peidio. Yn anffodus, mae’r holl
bobl sydd wedi marw wedi cael eu hamlosgi ac felly ni ellir eu profi. Os ydych chi’n dewis yr
unigolyn neu’r unigolion cywir a bod eu DNA mitocondriaidd yr un fath, byddwn yn gwybod
yn bendant bod yr esgyrn yn perthyn i’r prifathro sydd ar goll. 

1. Defnyddiwch ysgrifbin lliw i liwio dros y llinellau ar y cart achau sy’n cysylltu unrhyw 
unigolion a fydd wedi etifeddu DNA’r prifathro marw.

2. Lliwiwch yr unigolion sydd wedi’u cysylltu â’ch llinellau lliw i ddangos y rhai y gellid profi 
eu DNA mitocondriaidd.

Hen, Hen Nain a Thaid

ALLWEDD

Hen Nain a Thaid

Nain a Thaid

Rhieni

Y Genhedlaeth Bresennol 

Gwryw Prifathro Benyw Benyw
wedi marw

Gwryw
wedi marw

Cwestiynau:
1. Faint o unigolion y gellid profi eu DNA mitocondriaidd?

2. Disgrifiwch batrwm yr etifeddiad a welir yn y diagram hwn.

3. Pa mor bell yn ôl y gellid olrhain DNA mitocondriaidd y prifathro?
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Atebion i’r
taflenni gwaith
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Atebion i Daflen waith 2A
1. Un ar ddeg
2. Pum mis
3. Adar, pysgod, crwbanod a dolffiniaid
4. Effeithiodd yr olew ar y morlin, y traethau ac ar swyddi pobl hefyd.
5. Ateb penagored.

Atebion i Daflen waith 2B
Mae’r atebion yn benagored a gall ffynonellau anghytuno.

Atebion i Daflen waith 4A

Yr Haul

Pellter gwirioneddol
o’r Haul

(miliynau o
gilometrau)

Pellter o’r Haul yn
y model (m)

Gwrthrych a ddefnyddiwyd
i gynrychioli cyrff

wybrennol yn y model

–

–

–

Mercher 56 Gronyn o dywod

Pêl-droed

Gwener

18 

111

78

1500

2800

2000

tros 14,000
o gilometrau

37 Cneuen fechan

Daear 153 52

Mawrth 234 Gronyn o reis

Iau 777 259

Sadwrn 472

Wranws about 1000 Grawnwinen

Neifion 4500 1500
(heb ei nodi)

Grawnwinen

Pêl tennis bwrdd 

Pêl golff

Pysen

Plwton 6000 Gronyn bach iawn o dywod

Cwmwl Oort Heb ei nodi
Yng Ngorllewin

UDA

–

Proxima Centauri 4.2 o
flynyddoedd

golau
Pêl hoci
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Atebion i Daflen waith 5A

1.Gwawriodd Gysawd yr Haul 4.6 biliwn o flynyddoedd yn ôl.
2. Cafodd y planedau eu ffurfio o gwmwl o ludw protoblanedaidd.
3. Lwmp mawr o graig feddal boeth heb unrhyw atmosffer oedd y Ddaear yn y dechrau. 
4. Cafodd y Ddaear ei ffurfio gan y rwbel a oedd yn troi o gwmpas yr Haul.
5. Asteroidau oedd yn gyfrifol am daro’r Ddaear oddi ar ei hechel syth.
6. Ychydig iawn o effaith y mae cylchdro eliptigol y Ddaear o amgylch yr Haul yn ei chael
ar faint o ynni’r haul y mae’r Ddaear yn ei dderbyn.
7. Ni fyddai gennym dymhorau pe na bai’r Ddaear ar ogwydd.
8. Mae’r Lleuad yn effeithio ar y Ddaear drwy sefydlogi’r Ddaear a chadw echel ei
chylchdro 23.4 gradd o’r fertigol.

Atebion i Daflen waith 5B

1. Mae’r llun hwn yn dangos pelydrau’r haul yn teithio o’r Haul i daro’r Ddaear. Mae 
echel y Ddaear ar ogwydd yn cael ei dangos hefyd. Mae’r pelydrau sy’n taro’r Ddaear     
ger y cyhydedd wedi’u lledaenu dros ardal lai ac maen nhw’n fwy dwys o ganlyniad. 
Dyna pam mae hi’n boethach wrth y cyhydedd. Mae’r pelydrau sy’n taro ardal y 
pegynau wedi’u lledaenu dros ardal ehangach ac maen nhw’n llai dwys o ganlyniad. 
Dyna pam mae’n oerach yn y pegynau.

2. Mae’n aeaf yn Hemisffer y Gogledd oherwydd nad yw’n gogwyddo tua’r Haul. Mae 
hyn yn golygu bod y tywydd yn oerach gan fod ynni’r haul yn cael ei wasgaru yn fwy 
pan mae’n taro arwyneb y Ddaear. 

3. Mae’r cyhydedd yn wynebu’r Haul yn uniongyrchol bob amser, felly mae hyd y dydd a’r 
nos yn union yr un peth (12 awr yr un). Mae ardaloedd y pegynau’n gogwyddo tuag at 
yr Haul pan fydd hi’n haf yno ac yn gogwyddo oddi wrth yr Haul yn y gaeaf. O 
ganlyniad, mae’r dydd yn hir iawn yn yr haf a’r nos yn hir yn y gaeaf.
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Atebion i Daflen waith 5C

Yr Haul:
1. Plasma poeth wedi’i blethu â meysydd 

magnetig.
2. 99.86%.
3. Hydrogen, heliwm, ocsigen, carbon, neon 

a haearn.

Mercher:
1. 88 diwrnod.
2. Mae ganddi’r gogwydd lleiaf.
3. Haearn, sy’n creu maes magnetig.

Gwener:
1. Cariad a harddwch.
2. Asid sylffwrig.
3. 92.

Daear:
1. 4.54 biliwn o flynyddoedd yn ôl.
2. 1 biliwn o flynyddoedd yn ôl.
3. 23.4º.

Mawrth:
1. Haearn ocsid.
2. Gogwydd ei hechel.
3. Hwn yw’r mynydd uchaf y gwyddom 

amdano yng Nghysawd yr Haul.

Iau:
1. Fwyaf.
2. Hydrogen a heliwm.
3. Mae’n troelli’n gyflym iawn.

Sadwrn:
1. Mae ei chyfaint yn fwy o lawer.
2. 1800 cilometr yr awr.
3. Mae gan y blaned naw cylch wedi’u 

gwneud o iâ yn bennaf gyda rhywfaint o 
weddillion creigiog a lludw. 

Wranws:
1. Y tymheredd yw’r isaf yng Nghysawd yr 

Haul, sef -224ºC.
2. Dwr a methan.
3. Mae’r gogwydd mor fawr nes bod y 

pegynau’n agos at safle cyhydedd y rhan 
fwyaf o’r planedau eraill.

Neifion:
1. Cafodd y blaned ei darganfod o 

ganlyniad i ragfynegi mathemategol yn 
hytrach nag arsylwi.

2. Mae olion methan yn ei hardaloedd 
allanol.

3. 5000ºC.
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Cwch yn arnofio’n llonydd

Awyrblymiwr yn
teithio ar

gyflymder cyson

Awyren yn teithio ar gyflymder cyson  

Answers to Worksheet 6A

Codi

Pwysau

Pwysau

Upthrust

Brigwth

PwysauPwysau

Gwrthiant aer 

Gwrthiant aer 

Gwthiad 

Balwn aer poeth
yn teithio tuag i
fyny 
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Atebion i Daflen waith 6B
Atebion:
1. Mach 1.
2. Y mur sain.
3. Mach 1.02.
4. Distaw a llyfn.
5. Byddech chi’n clywed swn mawr ac    

mae’n bosibl y byddai ffenestri cyfagos 
yn malu.

6. 160 car.
7. 31%.

8. Mae’r aer yn deneuach felly mae llai o     
wrthiant aer.

9. Ffrithiant croen.
10. Llusgiad ffurf.
11. Ni all unrhyw dwnnel gwynt greu ffrwd 

aer yn ddigon cyflym.

1. Yn llonydd ar y llinell ddechrau.

2. Yn cyflymu tuag at 1000 milltir yr awr.

3. Yn teithio ar gyflymder cyson o 1000 milltir yr awr.

4. Yn defnyddio breciau aer a pharasiwt i arafu.

Atebion i Daflen waith 6C

Mae’r grymoedd yn gytbwys yn niagramau 1, 3 a 5.

5. Yn llonydd ar ddiwedd yr her.
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Atebion i Daflen waith 7A

Mae organebau sydd wedi’u
haddasu’n well yn fwy

tebygol o atgenhedlu a
throsglwyddo eu nodweddion

i’w hepil.

Mae organebau â nodweddion
manteisiol yn fwy tebygol o

oroesi (goroesiad y
cymhwysaf).

Mae gan y rhan fwyaf o
boblogaethau organebau

byw unigolion sy’n amrywio
ychydig. 

Mae maint poblogaethau’r rhan
fwyaf o organebau yn sefydlog

felly mae’n anorfod y bydd
cystadleuaeth rhwng unigolion

yn y poblogaethau hyn.

Dros amser, bydd gan fwy o
unigolion mewn poblogaeth y
nodweddion manteisiol (a gall

nodweddion sydd wedi’u
haddasu’n wael gael eu colli).

Mae’r rhan fwyaf o
organebau’n cynhyrchu

mwy o epil nag sy’n goroesi
i fod yn oedolion.
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Atebion i Daflen waith 7D

Simple eye with a lens
seen in sea snails –

Llygad syml â lens fel
sydd gan falwod y môr

Eye with refractive cornea
seen in mammals –
Llygad â chornbilen

plygiannol fel sydd gan
famaliaid 

‘Cup eye’ seen in
turbellarian worms –

‘Llygad cwpan’ fel sydd
gan fwydod tyrbelaraidd 

Compound eye seen in
insects – Llygad

cyfansawdd fel sydd gan
bryfed

‘Pinhole camera eye’ as
seen in a Nautilus –

‘Llygad camera twll pìn’
fel sydd gan Nawtilws

Eye spot as seen in
Euglena – Smotyn llygad

fel sydd gan Ewglena

Atebion i Daflen waith 7B
1. Mae’r llygad yn cael ei defnyddio i herio damcaniaeth esblygiad Darwin weithiau
oherwydd ei bod mor gymhleth. 
2. Celloedd ffotosensitif (rhodenni a chonau) sydd i’w gweld ar y retina.
3. Mae gan Ewglena smotyn llygad syml.
4. Mae ‘llygad cwpan’ crwm yn gallu synhwyro o ba gyfeiriad y mae golau yn dod.
5. Mae gan y molwsg morol Nawtilws ‘lygad camera twll pìn’.
6. Mae Dawkins yn defnyddio bag bach llawn dwr i fodelu lens.
7. Mae llygad yr octopws yn debyg i lygad dyn ond mae ei tharddiad esblygiadol
yn gwbl wahanol.
8. 400,000 o genedlaethau; llai na hanner miliwn o flynyddoedd.
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Atebion i Daflen waith 9A
Mae Liz yn ymweld â Chanolfan Rhybuddio Tswnami’r Môr Tawel 
yn Hawaii

1. Sylffwr deuocsid.
2. 1000ºC.
3. Trwy ddisgyn i’r môr.
4. Hyd at 300 milltir.
5. Tua 1 metr.
6. Hyd at 600 milltir yr awr.
7. Mae’n arafu ond yn codi’n uwch.
8. Seismomedr (neu seismograff).
9. I ddarogan yn fwy cywir yn y dyfodol.

10. 3 munud.
11. 15 munud

Dallas yn ymweld â Chaliffornia

1. San Andreas.
2. Maint tri ar y raddfa Richter.
3. 100 metr.
4. I sicrhau bod darnau gwahanol yn gallu symud yn annibynnol yn ystod daeargryn, gan 

leihau’r difrod.
5. 70%.
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Answers to Worksheet 12A

Atebion i Daflen waith 11B 

1. Mewn tonnau ardraws, mae’r dirgryniadau ar ongl sgwâr i’r cyfeiriad y mae’r don yn 
teithio. Mae enghreifftiau’n cynnwys golau a thonnau yn y cefnforoedd. Mewn tonnau     
hydredol, mae’r dirgryniadau yn symud i’r un cyfeiriad â’r don, fel sain, er enghraifft.

2.

3. Mae gan Donnau 1 a 2 yr un osgled ond tonfeddi (ac amleddau) gwahanol. Os 
oedden nhw’n synau, byddai traw Ton 2 yn is na thraw Ton 1. Mae gan Donnau 3 a 4 
yr un donfedd ond osgledau gwahanol. Os oedden nhw’n synau, byddai Ton 4 yn 
gryfach na Thon 33.

tonfedd

osgled

1. Mae gwrthfiotigau’n gweithio am gyfnod cyfyngedig yn unig oherwydd bod y bacteria y 
maen nhw’n eu targedu yn esblygu i’w gwrthsefyll. 

2. Gall bacteriwm ymrannu hyd at 200 triliwn o weithiau mewn diwrnod. 
3. Mae’n bosibl y bydd gwrthfiotigau’n dod i ben ymhen deng mlynedd.
4. Dylech orffen eich cwrs o wrthfiotigau oherwydd mae’n bosibl bod y bacteria sy’n    

goroesi wedi esblygu i’w gwrthsefyll.
5. Defnyddir firws i ymosod ar y bacteria MRSA.
6. Mae’r firws yn lladd y bacteria.
7. Yr ail beth sy’n digwydd yn y ddysgl Petri yw bod tocsinau’n cael eu cynhyrchu.
8. Mae’r moleciwl yn atal y bacteria rhag derbyn signalau gan gelloedd bacteria eraill. 
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Atebion i Daflen waith 13B
1. Roedd y gwaith o addasu papaia yn enetig yn Hawaii ym 1998 mor arbennig oherwydd 

hon oedd yr enghraifft gyntaf o ffrwythyn wedi’i addasu’n enetig a oedd yn   ddiogel i’w 
fwyta gan bobl.

2. Mae amaethu dwys yn arwain at broblemau oherwydd bod y cnwd yn agored i 
glefydau. 

3. Enw’r clefyd oedd Ringspot ac mae’r symptomau’n cynnwys cylchoedd du ar groen y 
ffrwythyn.

4. Daeth y genyn o firws y Ringspot.
5. Cafodd y genyn hwn ei roi yn y papaia i’w helpu i wrthsefyll y firws. 
6. Cafodd pelenni metel bach wedi’u gorchuddio â’r deunydd genetig eu defnyddio i 
roi’r genyn i mewn.

7. Y canlyniadau economaidd oedd nad oedd cwsmeriaid Japaneaidd yn awyddus i 
brynu’r bwyd a oedd wedi’i addasu’n enetig ac roedd y papaia newydd yn fwy agored 
i glefydau newydd. 

8. Ffwng yn y gwreiddiau sy’n bygwth y broses o gynhyrchu papaia yn Hawaii erbyn hyn.
9. Mae’r genyn newydd yn dod o rawnwin. 

10. Cafodd y genyn hwn ei roi yn y papaia oherwydd ei fod yn ei helpu i wrthsefyll y ffwng. 
11. Cafodd bacteriwm ei ddefnyddio i roi’r genyn i mewn. 

A naturally occurring plant that is resistant to the disease is found.

The gene that is responsible for the disease resistance is identified.

The gene is removed using restriction enzymes.

The gene is inserted into a vector such as the 
bacterium Agrobacterium tumefaciens.

Embryos of the plant are infected by the bacterium.

The crop plant is grown and now contains the inserted gene.

Pesticides can now be used to kill all other plants except the crop.

Answers to Worksheet 13C: 
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Atebion i Daflen waith 14B 

1. Gellid profi naw perthynas byw.
2. Trosglwyddir DNA mitocondriaidd o’r fam i’w phlant (bechgyn a merched).  Nid 

yw’r tad yn trosglwyddo unrhyw DNA mitocondriaidd. Felly bydd llinell yr etifeddiad 
yn dod i ben mewn bechgyn.

3. Gellid olrhain DNA mitocondriaidd y prifathro yn ôl bedair cenhedlaeth o’r 
genhedlaeth bresennol (i’w hen, hen nain a thaid) neu yn ôl ddwy genhedlaeth o’r 
prifathro.

Atebion i Daflen waith 14A 
1. Daeth y dyn modern i fod 200,000 o flynyddoedd yn ôl.
2. Cromosomau yw enw’r parseli o DNA.
3. Mae DNA cromosomaidd Liz yn wahanol oherwydd ei bod wedi etifeddu rhywfaint gan 

bob rhiant. 
4. Ailgyfuniad yw’r broses lle mae DNA eich rhieni yn cael ei symud o gwmpas cyn cael ei 

drosglwyddo i chi. 
5. Ceir DNA yn ein mitocondria hefyd.
6. Mae’r math hwn o DNA yn anghyffredin oherwydd ei fod i gyd yn dod o’ch mam ac nid
yw’n cael ei ail-gyfuno.

GwrywPrifathro Benyw Benyw
wedi marw

Benyw i’w
phrofi

Gwryw i’w
brofi

Gwryw
wedi marw

Hen, Hen Nain a Thaid 

Hen Nain a Thaid

Nain a Thaid 

Rhieni

Y Genhedlaeth Bresennol

D.S. – Byddai disgynyddion wedi’u lliwio’n wyrdd sydd wedi’u croesi allan wedi cario’r DNA mitocondriaidd 
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Dolenni defnyddiol

Mae’r rhestr isod yn cynnwys ffynonellau gwybodaeth allweddol a
dolenni i sefydliadau eraill a all fod yn ddefnyddiol. Noder: Nid yw’r

BBC yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Ffynonellau gwybodaeth gyffredinol am wyddoniaeth

• Uchafbwyntiau Bang Goes the Theory, gwyddoniaeth ymarferol a deunydd sydd ar gael ar y 
we yn unig: bbc.co.uk/bang

• Clipiau fideo o Wonders of the Solar System a’r archif: bbc.co.uk/solarsystem

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

• Newyddion am Wyddoniaeth a’r Amgylchedd gan y BBC: 
bbc.co.uk/news/science_and_environment

• Cynnwys astudiaethau natur y BBC: bbc.co.uk/wildlifefinder

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

Sefydliadau Gwyddoniaeth Defnyddiol

• AAssociation for Science Education: www.ase.org.uk
Sefydliad gwyddoniaeth mwyaf y DU sydd wedi’i neilltuo 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 ym maes gwyddoniaeth ar  gyfer 
consortiwm o awdurdodau lleol a’u hysgolion. 

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

• ESERO: www.esero.org.uk
Yn hyrwyddo’r defnydd o ofod i wella a chefnogi’r broses o ddysgu ac addysgu 
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) mewn ysgolion a 
cholegau ledled y DU.

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

• New Outlooks in Science and Engineering (NOISE):  www.noisemakers.org.uk
Yn ceisio cysylltu rhai 14 – 19 oed â gwyddoniaeth a pheirianneg. Yn cynnwys pecyn 
gwybodaeth i athrawon.

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

• Yr Arsyllfa Frenhinol, Greenwich: www.nmm.ac.uk/places/royal-observatory 
Amgueddfa a chanolfan wyddoniaeth sy’n darparu gwybodaeth am y gofod i 
ysgolion a’r cyhoedd yn ehangach.

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

• The Royal Society of Chemistry: www.rsc.org
Yn cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau ar gyfer athrawon ac yn darparu hyfforddiant.

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

• Science Learning Centres: www.sciencelearningcentres.org.uk
Rhwydwaith genedlaethol ar gyfer datblygiad proffesiynol ym maes addysgu  gwyddoniaeth.

• Society of Biology: www.societyofbiology.org
Yn gweithio dros astudio a datblygu bioleg.

• Rhwydwaith Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg: www.stemnet.org.uk
Adnoddau STEM ar gyfer myfyrwyr ac athrawon a chlybiau gwyddoniaeth.

• Wellcome Trust: www.wellcome.ac.uk
Adnoddau sy’n helpu i hyrwyddo gwyddoniaeth gyfoes yn y cwricwlwm ac yn galluogi 
pobl ifanc i ymgysylltu â gwyddoniaeth fiofeddygol.

Adnoddau Addysg Gwyddoniaeth

• Fideos gan y BBC wedi’u 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, Graddau Safonol a safon UG:      
bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science 

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

• Deunyddiau dysgu ac addysgu a gefnogir gan fynediad agored llawn i’r gwaith o gynllunio, 
adeiladu, profi a rasio Bloodhound SSC: www.bloodhoundssc.com

• Mynediad ar-lein am ddim i amrywiaeth gynyddol o adnoddau e-ddysgu rhyngweithiol ac 
amlgyfrwng: www.curriculumbits.com
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Adnoddau Addysg Gwyddoniaeth

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

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

• 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: scicast.org.uk/films

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

• Gwybodaeth am 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 a gaiff eu diweddaru’n rheolaidd i fod yn berthnasol i 
bynciau gwyddoniaeth cyfredol:
www.upd8.org.uk

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

• Rhaglen o adnoddau blwyddyn o hyd, yn cynnwys gweithgareddau,  cystadlaethau a 
digwyddiadau wedi eu cynllunio i ysbrydoli pobl ifanc ynglyn â STEM: 
faraday.theiet.org
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Adnoddau Rhanbarthol

Cymru

• BBC Cymru Dysgu: bbc.co.uk/cymru/dysgu
• Siopau Gwyddoniaeth Cymru: www.scienceshopswales.org.uk
• Techniquest Caerdydd: www.techniquest.org
• Techniquest Glyndwr: 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

• 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 a’r 
Brifysgol Agored. Mae’r bartneriaeth hon yn cynhyrchu rhaglenni oriau brig gydag apêl 
eang a fydd yn hybu mwy i ddysgu. Am fwy o wybodaeth ewch i: 
www.open.ac.uk/openlearn/bang

• 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 israddedig ar lefel blwyddyn gyntaf. Ewch i 
www.openuniversity.co.uk/bbcyass am fwy o fanylion.

• Mae unedau astudio gwyddoniaeth am ddim hefyd ar gael. I gael rhagor o fanylion 
ewch it: www.openuniversity.co.uk/bangteacherspack
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Diolch i Dîm Cynhyrchu a Chyflwynwyr Bang Goes the Theory

Tîm Golygyddol BBC Learning: Natalie Hewit, Maria Montgomery, David Sasse, Louise
Wordsworth
Ymgynghorwyr ac Awduron: Neil Dixon a Nick Dixon
Golygydd y DVD: Zeb Achonu
Cynllun: www.longarm.co.uk
Ffotograffiaeth: Kwame Lestrade

Cydlynydd Dosbarthu: Ceri Saunders
Argraffydd: APS
Cyfieithu ac is-deitlo’r DVD: S4C
Awduro ac atgynhyrchu’r DVD: Stanley Productions

Mae fersiynau Cymraeg a Saesneg i’w lawrlwytho o Becyn Athrawon Bang,
ynghyd â chlipiau sydd i’w gweld ar y DVD cysylltiedig ar gael ar

bbc.co.uk/teachers/bang
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