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Byddwch angen
 —  Clip 1 (2'39") 

 —  Clip 2 (3'54") 

 —  Clip 3 (7'56") 

 — Clip 4 (1'33")  

 — Gweithgaredd gwneud anifeiliaid prawf 
gwrthdaro

 – Taflen waith (tud. 6)

 – Balwnau o wahanol feintiau

 – Dw ˆ r cynnes

 – Jeli

 – Chwistrellau mawr a thiwbiau rwber

 – Marcwyr parhaol

 – Bwcedi

 — Gweithgaredd hofrenyddion papur

 – Taflenni gwaith (tud. 7 a 8)

 – Papur A4 

 – Siswrn

 – Clipiau papur 

Nodiadau i’r technegydd
 — Dylech wneud y jeli yn ôl cyfarwyddiadau’r  
gwneuthurwr (fel arfer, un pecyn i tua 568cm3/
peint o ddw ˆ r cynnes) a’i oeri nes ei fod yn solid 
ar 4°C. Oerwch yr anifeiliaid jeli mewn bwcedi o 
ddw ˆ r i’w cadw’n sfferig.

 — Gallai llenwi’r balwnau â jeli fod yn anodd. 
Mae chwistrell fawr a darn byr o diwbin rwber yn 
ddefnyddiol ar gyfer hyn.

 — Yn dibynnu ar eu maint, bydd angen sawl awr i’r 
anifeiliaid jeli setio felly bydd angen eu paratoi 
ymlaen llaw neu rannu’r gweithgaredd yn ddwy 
sesiwn.

 — Dylid gollwng anifeiliaid jeli o ffenest ar yr ail lawr 
neu’n uwch.

A yw maint yn bwysig 
wrth ddisgyn?

Gwers 1

Addas i rai: 11–16 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Addasiad ac esblygiad, grymoedd a 
disgyrchiant

Amcanion dysgu:
—  Ymchwilio i sut mae cyfaint ac 

arwynebedd arwyneb yn effeithio ar 
wrthrychau sy’n disgyn.

—  Egluro pam mae gan wrthrychau 
gymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint 
uwch.

Iechyd a diogelwch 
 — Cyfrifoldeb yr athro sy’n arwain y wers yw 
cynnal asesiad risg llawn.

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy. 

 — Mae balwnau mawr wedi’u llenwi â jeli yn  
drwm iawn.

 — Dylid bod yn ofalus wrth ollwng anifeiliaid jeli.

Uchod: Jeli, balwnau ac anifeiliaid jeli.
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Gweithgaredd agoriadol
 1.  Gofynnwch i’r myfyrwyr a ydyn nhw’n credu fod 

maint yn bwysig wrth ddisgyn.

 2.  Gofynnwch a allai unrhyw anifeiliaid oroesi ar ôl 
disgyn o adeilad uchaf y byd.

3. Gwyliwch Glip 1.

Gweithgareddau datblygu
4.  Rhowch y daflen waith Gwneud anifeiliaid prawf 

gwrthdaro i’r myfyrwyr.

5.  Gofynnwch i’r myfyrwyr wneud un anifail jeli bach 
ac un anifail jeli mawr (diamedr o 5cm a 25cm), neu i 
wneud anifeiliaid o ddiamedrau amrywiol rhwng 
5cm a 25cm. Nodwch y gall hon fod yn broses sy’n 
creu llanast ac yn cymryd amser. Efallai y gallai 
athrawon baratoi balwnau mwy ymlaen llaw ac 
arddangos y gweithgaredd canlynol yn hytrach na’i 
gwblhau fel gweithgaredd dosbarth.

6.  Gallwch addurno’r anifeiliaid drwy ddefnyddio 
marcwyr parhaol ar ôl oeri’r balwnau ar 4°C i adael 
i’r jeli setio. (Gallai hyn gymryd sawl awr – cofiwch 
setio balwnau mewn bwcedi o ddŵr er mwyn cadw 
siâp sffêr.)

   Ar ôl iddyn nhw setio, gellir gollwng yr anifeiliaid jeli o 
fan uchel diogel yn eich ysgol i ddangos bod maint 
yn effeithio ar ardrawiad.

   Gallai’r myfyrwyr dynnu lluniau neu ffilmio’r 
ardrawiadau.

7. Gwyliwch Glip 2 i adolygu.

8.  Gofynnwch i’r myfyrwyr pam mai dim ond yr 
anifeiliaid jeli bach a oroesodd.

9.  Gwyliwch Glip 3 am esboniad: mae dyblu diamedr 
sffêr yn cynyddu’r cyfaint ac felly’r pwysau wyth 
gwaith, ond dim ond pedair gwaith mae 
arwynebedd arwyneb yn cynyddu.

   Gallai myfyrwyr mwy galluog ddefnyddio 4/3πr3 a 
4πr2 i fesur cyfaint ac arwynebedd arwyneb sfferau 
o ddiamedrau amrywiol.  

Chwith: Burj Khalifa, 
Dubai. Adeilad uchaf 
y byd, ar dros 828 
metr (neu tua 2,710 
troedfedd). Mae 
ganddo dros 160 
llawr.

10.   Gofynnwch i’r myfyrwyr a oes unrhyw ffactorau 
eraill a allai ddylanwadu ar allu anifail i oroesi 
cwymp. 

    Eglurwch fod gan wrthrychau sydd â’r un màs ond 
llai o arwynebedd arwyneb gyflymder terfynol 
uwch oherwydd eu gwrthiant aer is ac felly byddan 
nhw’n taro’r ddaear yn gyflymach. Gellir dangos 
hyn drwy ollwng dwy ddalen o bapur A4 ar yr un 
pryd: un yn wastad ac un wedi’i phlygu sawl 
gwaith ar ei hyd a’i gollwng ar ei hyd. 

11.   Gofynnwch i’r myfyrwyr gysylltu’r syniad yma a 
gollwng anifeiliaid jeli o wahanol feintiau. 

12. Gwyliwch Glip 4 i adolygu.

Myfyrio ac adolygu
 — Gofynnwch i’r myfyrwyr grynhoi sut mae cyfaint ac 
arwynebedd arwyneb yn effeithio ar ardrawiadau 
gan ddefnyddio eu canfyddiadau o’r arbrawf.

 — Gofynnwch i’r myfyrwyr werthuso pa mor 
ddibynadwy a dilys yw eu harbrawf. Efallai y 
byddant yn awgrymu’n gywir fod gan anifeiliaid â 
chyfeintiau mwy orchudd teneuach o latecs balŵn 
a’u bod felly’n fwy tebygol o hollti.

Beth am archwilio ymhellach?
Gallwch ymchwilio ymhellach i effaith arwynebedd arwyneb ar gyflymiad yn sgil disgyrchiant drwy gwblhau 
gweithgaredd ymarferol yn gwneud hofrenyddion papur sydd â gwahanol arwynebedd arwyneb. 
Defnyddiwch y daflen waith Hofrenyddion papur i wneud hyn.

Gwers 1
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Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i wneud modelau o anifeiliaid 
prawf gwrthdaro o falwnau wedi’u llenwi â jeli.

Byddwch angen:
 — Balwnau o feintiau gwahanol

 — Dŵr cynnes

 — Jeli

 — Chwistrellau mawr a thiwbin rwber

 — Marcwyr parhaol

Dull
1. Nodwch ddiamedr yr anifail rydych chi’n mynd i’w wneud o’r tabl isod.

2.  Defnyddiwch y tabl isod i bennu cyfaint priodol o ddŵr cynnes a faint o 
becynnau jeli fydd eu hangen (un pecyn i bob 568cm3 o ddŵr cynnes).

3. Gwnewch y toddiant jeli drwy ei doddi mewn dŵr cynnes.

4.  Defnyddiwch y chwistrell a’r tiwbin i wthio’r jeli i mewn i’r balŵn a  
seliwch hi.

5.  Gadewch eich anifail jeli i oeri nes bydd y jeli wedi setio (mewn oergell 
fyddai orau), gan ei gadw mewn bwced o ddŵr oer i gadw ei siâp sffêr. 
Byddai bwced o ddŵr a rhew yn ffordd arall o wneud hyn os nad oes 
digon o le yn yr oergell.

6.  Addurnwch eich anifail prawf gwrthdaro gan ddefnyddio marciwr 
parhaol.

Gwneud anifeiliaid prawf gwrthdaro

Gwers 1: Taflen waith

Diamedr yr anifail  
(cm)

Cyfaint yr anifail 
(cm3)

Pecynnau o jeli fydd 
eu hangen 

5 65 1

10 523 1

15 1,766 4

20 4,187 8

25 8,177 15
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Defnyddiwch y templed i wneud hofrennydd papur gydag adenydd 10cm 
o hyd a 3cm o led. Plygwch 2cm gwaelod yr hofrennydd ac atodwch glip 
papur fel yn y llun. Gollyngwch yr hofrennydd dair gwaith o’r un uchder (1.5 
metr efallai) ac amserwch pa mor hir mae’n ei gymryd i ddisgyn i’r llawr. 
Rhowch eich canlyniadau yn nhabl 1 isod.

Gwnewch ail hofrennydd gan newid arwynebedd yr adenydd naill ai drwy 
newid yr hyd neu’r lled. Cofnodwch yr arwynebedd newydd ar gyfer yr 
adenydd ar y llinell doredig uwchben tabl 2. Gollyngwch yr hofrennydd 
hwn dair gwaith a chofnodwch yr amser mae’n ei gymryd i ddisgyn i’r llawr. 
Cymharwch eich canlyniadau ac ysgrifennwch eich casgliad.

Hofrenyddion papur

Gwers 1: Taflen waith

Tabl canlyniadau 1 (arwynebedd yr adenydd: 60cm2)

Amser 1 (e) Amser 2 (e) Amser 3 (e)
Cyfartaledd 
amser (e)

Tabl canlyniadau 2 (arwynebedd yr adenydd:  ............cm2)

Amser 1 (e) Amser 2 (e) Amser 3 (e)
Cyfartaledd 
amser (e)

Casgliad:

Beth am weld beth sy’n digwydd pan newidiwch nifer y clipiau papur ar yr hofrennydd.
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Gwers 1: Taflen waith

Templed hofrennydd papur

1. Torrwch y siâp ar hyd 
 y llinellau syth di-dor

2. Plygwch un adain 
 ymlaen a’r llall yn ôl ar 
 hyd y llinell doredig
3. Plygwch i fyny ar hyd 
 y llinell doredig ac 
 atodwch glip papur




