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Croeso i Becyn Athrawon BBC Learning a Darlithoedd Nadolig 
y Sefydliad Brenhinol. 

Mae Darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol wedi bod  
yn diddanu ac yn addysgu plant ac oedolion fel ei gilydd  
ers 1825 gan ysbrydoli nifer o egin wyddonwyr.

Dr Mark Miodownik, gwyddonydd deunyddiau yn King's 
College, Llundain, a draddododd ddarlithoedd Nadolig 2010.
Archwiliodd fyd rhyfeddol maint a graddfa mewn cyfres o dair 
darlith o’r enw Size Matters. Darlledwyd y tair darlith – Why 
elephants can’t dance, Why chocolate melts and jet planes 
don’t a Why mountains are so small – ar BBC Four yn Rhagfyr 
2010.
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Croeso

“ Rwy’n berson ffodus iawn. Mae gen i fy 
labordy fy hun ac rwy’n cael gwneud 
arbrofion bob dydd. Yr arbrofion hyn sy’n 
gwneud i mi werthfawrogi bob dydd pa 
mor wych yw gwyddor deunyddiau, sef fy 
maes ymchwil. Mae deunyddiau newydd 
wedi chwyldroi technoleg fodern ac wedi 
cyfoethogi ein bywydau ni oll wrth wneud 
hynny.

Pan roddodd y Sefydliad Brenhinol a’r BBC 
gyfle i mi gyflwyno Darlithoedd Nadolig y 
Sefydliad Brenhinol, gwyddwn uwchlaw 
popeth fy mod am ail-greu’r teimlad 
pleserus o fod mewn labordy’n archwilio 
cyfansoddiad y byd. Canolbwyntiais ar 
faint gan ei bod yn egwyddor hollbwysig i 
ddeall deunyddiau.

Gobeithio bod y cynlluniau gwersi hyn yn 
helpu i ennyn chwilfrydedd a thanio 
dychymyg cenhedlaeth newydd o 
wyddonwyr deunyddiau.”

Dr Mark Miodownik
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Ynglŷn â’r pecyn hwn

Diben y pecyn
Rydym wedi llunio’r pecyn hwn i gyd-fynd â 
Darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol a 
ddychwelodd i’r BBC yn 2010. Mae’n cynnwys 
cynlluniau gwersi a grëwyd ar themâu o’r darlithoedd, 
adnoddau ystafell ddosbarth wedi’u llunio’n arbennig 
ynghyd â chysylltiadau penodol â’r cwricwlwm a 
dysgu.

Cynlluniwyd y pecyn gan BBC Learning ar y cyd 
â’r Sefydliad Brenhinol ac arbenigwyr ar addysg 
wyddonol:

 — i’w gwneud yn hawdd i athrawon gyflwyno gwersi 
gwyddoniaeth sy’n llawn o arddangosiadau ar 
themâu’r darlithoedd;

 — i annog myfyrwyr i ddarganfod byd rhyfeddol 
maint a graddfa;

 — i ysbrydoli myfyrwyr i ddatblygu diddordeb gydol 
oes mewn gwyddoniaeth a pheirianneg;

 — i weithio ar draws y gwahanol gwricwla, meysydd 
llafur a byrddau arholi yng Nghymru, Lloegr, yr 
Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae rhagor o gopïau, a fersiwn Saesneg o’r pecyn 
hwn, yn ogystal â chlipiau a welir ar y DVD atodol, ar 
gael yn bbc.co.uk/teachers/christmaslectures

Sut i ddefnyddio’r pecyn hwn
Rydym wedi cynllunio’r deunydd yn y pecyn hwn i 
fod mor hyblyg ac mor hawdd i’w addasu â phosibl. 
Ceir 11 o gynlluniau gwersi a lluniwyd pob un o’r 
rhain i lenwi gwers tua 60 munud o hyd. Fodd 
bynnag, deallwn y byddwch chi’n debygol o fod 
eisiau addasu’r cynnwys i gyd-fynd â’ch 
blaenoriaethau dysgu ac anghenion arbennig eich 
dosbarth. Hefyd, mae pob cynllun gwers yn nodi’r 
grŵp oedran priodol, ac mewn sawl gwers ceir 
syniadau ymestynnol sy’n galw am fwy o ymrwymiad 
ac sy’n addas ar gyfer astudiaeth bellach.

Cynlluniwyd y cynlluniau gwersi i’ch galluogi i ddethol 
a dewis pynciau sy’n gweddu i’ch cynllun gwaith chi 
fel bod modd i chi ddefnyddio’r adnodd hwn yn ôl 
eich gofynion eich hun. Mae’r amcanion dysgu yn 
fwriadol eang i ddarparu ar gyfer y gwahanol ofynion 
cwricwlaidd ledled y DU.

Lle bo’n berthnasol, cynhyrchwyd taflenni gwaith i 
gyd-fynd â’r cynlluniau gwersi ac fe’u cynlluniwyd fel 
bod modd eu llungopïo’n hwylus i chi allu eu rhannu 
i’r dosbarth cyfan.

Iechyd a diogelwch
Mae rhai o’r clipiau fideo ar y DVD yn cynnwys 
ymddygiad y gellid ei ddynwared ac sy’n beryglus. 
Dylech bwysleisio wrth fyfyrwyr bob amser na 
ddylen nhw geisio gwneud unrhyw un o’r 
arbrofion yn y ffilmiau ar unrhyw gyfrif oni bai eich 
bod yn gofyn iddyn nhw wneud hynny yn y 
dosbarth o dan oruchwyliaeth briodol.

2 BBC Learning
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Cynlluniau gwersi

Gwersi Tudalen

Pam nad yw eliffantod yn gallu dawnsio

Gwers 1: A yw maint yn bwysig wrth ddisgyn?  4 

Gwers 2: Gwyddor cadw’n gynnes   9 

Gwers 3:  Sut y mae gecoaid yn gallu dringo 
ffenestri?  13

Pam mai siocled, ac nid awyrennau jet, 
sy’n toddi

Gwers 4: Arwynebedd arwyneb a thân gwyllt  16 

Gwers 5: Pa mor gryf yw Felcro?  18 

Gwers 6: Ffonau deallus a diogelwch ceir 21 

Gwers 7: Clogynnau Anweledigrwydd  25 

Gwers 8: Grisialau a siocled 30

Pam mae mynyddoedd mor fach

Gwers 9: Allwn ni adeiladu tŵr i’r gofod?  34 

Gwers 10:  Concrid a deunyddiau  
cyfansawdd eraill 36 

Gwers 11: Gwneud mynyddoedd 39 

Gwersi yn ôl pwnc  Gwers

Addasiad ac esblygiad  1, 2, 3 

Metelau alcalïaidd a phrofion fflam  4 

Nodweddion diogelwch mewn ceir 6 

Newid cyflwr 8 

Deunyddiau cyfansawdd  8, 10 

Deunyddiau adeiladu 10 

Cemeg coginio 8 

Polymerau gwneud 5 

Trosglwyddo egni 6 

Grymoedd a ffrithiant  3 

Grymoedd a disgyrchiant 1, 5, 6, 9 

Prosesau daearegol 11 

Trosglwyddo gwres 2 

Creigiau igneaidd 11 

Gwres cudd  8 

Màs a phwysau  5 

Tectoneg platiau  11 

Nodweddion deunyddiau  10 

Cyfraddau adweithiau  4 

Plygiant golau  7 

Cryfder deunyddiau 9
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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
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Byddwch angen
 — Clip 5 (1'05") 

 — Gweithgaredd oeri

 – Taflenni gwaith (tud. 11 a 12)

 –  Tuniau diod alwminiwm o wahanol siapiau a 
meintiau, gan gynnwys rhai sy’n fach iawn 
neu’n dal ac yn denau

 – Dŵr poeth tua 90°C o degell 

 –  Thermomedrau neu gofnodwyr data gyda 
stilwyr tymheredd

 – Amseryddion neu stopwatsis

 – Bicer neu jwg mesur

 – Tâp mesur

 — Gweithgaredd ymestyn addasiadau

 –  Defnydd inswleiddio (e.e. dalennau o ddeunydd 
lapio swigod neu ffelt)

 – Ffoil alwminiwm

 – Tâp gludiog

Nodiadau i’r technegydd
 — Dylid rinsio’r tuniau cyn eu defnyddio.

 — Mae tuniau lager yn siâp delfrydol ar gyfer 
anifeiliaid mawr ag arwynebedd arwyneb 
cymharol fach.

 — Dylech osgoi defnyddio tuniau sy’n cynnwys 
dyfais i roi mwy o ‘ben’ ar gwrw.

 — Mae arwynebedd arwyneb cymharol fawr gan 
duniau tal, tenau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer 
diodydd ysgafn sy’n cynnwys caffein. 

 — Mae arwynebedd arwyneb cymharol fawr gan 
duniau bach sy’n cael eu gwerthu ar awyrennau 
a threnau.

Gwyddor cadw’n 
gynnes

Gwers 2

Addas i rai: 11–14 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Trosglwyddo gwres, addasiad ac esblygiad

Amcanion dysgu:
–  Dywedwch fod arwynebedd arwyneb 

anifail llai o faint yn gyfatebol fwy.

–  Disgrifiwch yr addasiadau esblygiadol sydd 
gan anifeiliaid bach a mawr i’w cadw’n 
gynnes ac i oeri.

–   Cyfrifwch gyfaint ac arwynebedd arwyneb 
gwahanol silindrau a thrwy hynny cyfrifwch 
y gymhareb arwynebedd arwyneb i 
gyfaint.

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

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

 — Argymhellir na ddylai’r myfyrwyr geisio llenwi 
eu tuniau alwminiwm â dŵr wedi’i arllwys yn 
syth o’r tegell. Dylech eu hannog i lenwi bicer 
neu jwg mesur cegin yn gyntaf, yna arllwys y 
dŵr yn ofalus i mewn i’w tun. Os ydyn nhw’n 
defnyddio bicer, byddai’n syniad da iddyn nhw 
inswleiddio eu bysedd drwy ddefnyddio darnau 
2cm o diwbin rwber (o’r math a ddefnyddir ar 
dapiau nwy) wedi’u torri unwaith ar eu hyd. 
Mae’r ‘bysedd rwber’ hyn yn clipio ar fysedd y 
myfyrwyr i’w hinswleiddio.



Mater o Faint: Pecyn Athrawon | Pam nad yw eliffantod yn gallu dawnsio10 BBC Learning

Gweithgaredd agoriadol
 1.  Gwyliwch Glip 5 lle mae Mark yn disgrifio teimlo’n 

oer iawn pan oedd e’n fach o gymharu â’i frodyr 
mawr. 

2.  Eglurwch wrth y myfyrwyr y byddan nhw’n gwneud 
arbrawf i ddarganfod sut mae maint corff yn 
effeithio ar ba mor gyflym fydd anifail cynnes yn 
oeri.

Gweithgareddau datblygu
3.  Gofynnwch i’r myfyrwyr weithio mewn parau neu 

mewn grwpiau bach i drafod syniadau ynglŷn â sut i 
ymchwilio i'r ffordd mae maint anifail yn effeithio ar 
ba mor gyflym y mae’n oeri.

    Crynhowch y syniadau ac anogwch y myfyrwyr i 
feddwl drwy ofyn cwestiynau ynglŷn â dilysrwydd, 
dibynadwyedd a chywirdeb eu syniadau.

   Eglurwch y byddan nhw’n defnyddio tuniau diod 
alwminiwm fel ‘cyrff’ i’w hanifeiliaid a byddan nhw’n 
eu llenwi’n ofalus â dŵr poeth.

   Awgrymir un dull yn y daflen waith ar Oeri. Efallai y 
bydd angen cymorth ar rai myfyrwyr i gyfrif 
arwynebedd arwyneb a chyfaint bras eu tuniau. Gall 
myfyrwyr naill ai roi eu data yn y tabl, neu blotio eu 
data ar graff wrth wneud yr arbrawf. Yna, gall y 
myfyrwyr ailadrodd eu harbrawf gan ddefnyddio tun 
o wahanol faint a siâp.

Myfyrio ac adolygu
 — Anogwch y myfyrwyr i gymharu’r data maen nhw 
wedi’i gasglu gan ddefnyddio tuniau o wahanol 
feintiau a siapiau, ac felly gwahanol gymhareb 
arwynebedd arwyneb i gyfaint.

 — Gofynnwch i’r myfyrwyr a yw eu data’n cefnogi 
sylwadau Mark am blant llai yn oeri’n gyflymach.

 — Pa feirniadaeth sydd gan y myfyrwyr am eu dull?

 — Sut allen nhw fod wedi ceisio cadw cyfaint y dŵr yr 
un fath?

 — Gofynnwch i’r myfyrwyr fesur arwynebedd arwyneb 
tri thun sydd â’r un cyfaint (500cm3) os oes gan un 
ddiamedr o 2cm (Arwynebedd Arwyneb =  
1,006 cm2), un â diamedr o 10cm (AA = 357cm2) a’r 
trydydd â diamedr o 50cm (AA = 3,967cm2).

 — Pa un o’r rhain fyddai’n oeri gyflymaf a pha un 
fyddai’n oeri arafaf?

 — Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro sut mae anifeiliaid 
mawr, fel eliffantod, wedi addasu i fyw mewn 
cynefinoedd poeth a sut maen nhw’n colli gwres yn 
effeithiol.

 — Beth mae hyn yn ei ddweud wrthych am y siâp 
delfrydol ar gyfer anifail bach sy’n byw mewn 
amgylchedd oer ac sydd angen atal ei hun rhag 
oeri?

Beth am archwilio ymhellach?
Gallech annog y myfyrwyr i ymchwilio i addasiadau drwy inswleiddio eu tuniau neu drwy greu ‘clustiau 
eliffant’ i’w tuniau o ffoil alwminiwm. Yr her wrth wneud clustiau yw sicrhau bod digon o gyswllt rhwng 
arwynebedd y tun a’r ffoil alwminiwm i alluogi trosglwyddiad thermol effeithiol drwy ddargludiad.

Gallai her fathemategol gynnwys cyfrifo dimensiynau silindr ag iddo gyfaint penodol (e.e. 500cm3) sydd â’r 
gymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint leiaf.

Gwers 2

Chwith: Defnyddio 
‘bysedd rwber’ i 
ddal bicer o ddŵr 
poeth.

Chwith: ‘Clustiau 
eliffant’ o ffoil 
alwminiwm i 
fyfyrwyr allu 
ymchwilio i 
addasiadau  
(Gweler Beth 
am archwilio 
ymhellach?).
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Oeri 

Byddwch angen
 — 2 neu 3 tun diod o wahanol feintiau

 — Dŵr poeth o degell newydd ferwi

 — Thermomedr

 — Amserydd neu stopwats

 — Jwg mesur/bicer

 — Tâp mesur

 — Taflen canlyniadau oeri

Cyfrif cyfaint ac arwynebedd arwyneb  
eich tun:
Mae’r cyfrifiadau hyn yn rhagdybio bod eich tun yn silindr perffaith.

1. Mesurwch ddiamedr eich tun mewn centimetrau.

2. Rhannwch ddiamedr eich tun â 2 i ddarganfod radiws, r, eich tun.

3. Mesurwch uchder, u, eich tun mewn centimetrau.

Cyfaint y tun (cm3) = πr2h
Arwynebedd arwyneb y tun (cm2) = (2πrh) + (2πr2)

Nawr, cyfrifwch y gymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint:

Y gymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint (cm-1) = 
arwynebedd arwyneb
 cyfaint

Dull
1. Cyfrifwch arwynebedd arwyneb a chyfaint tun 1.

2. Cyfrifwch y gymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint ar gyfer tun 1.

3. Llenwch jwg mesur neu ficer â dŵr poeth o degell newydd ferwi. 

4.  Arllwyswch y dŵr poeth yn ofalus i dun 1 a llenwch y tun nes ei fod yn 
llawn.

5.  Cofnodwch dymheredd y dŵr yng nghanol tun 1 ar y daflen 
canlyniadau oeri a dechreuwch yr amserydd.

6. Cofnodwch dymheredd y dŵr bob munud am ddeng munud arall.

7. Dewiswch dun 2 o faint a siâp gwahanol.

8. Cyfrifwch gyfaint ac arwynebedd arwyneb tun 2.

9. Cyfrifwch gymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint tun 2.

 10. Ailadroddwch yr arbrawf gan ddefnyddio tun 2.

 11.  Plotiwch y data o’r ddau dun ar yr un graff, gydag amser ar echelin  
x a thymheredd ar echelin y.

 12. Ailadroddwch yr arbrawf ar dun 3 os oes digon o amser.

Gwers 2: Taflen waith
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Casgliad

Gwers 2: Taflen waith

Oeri

Tymheredd y dŵr (ºC)

Amser (munudau) Tun 1 Tun 2 Tun 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Canlyniadau
Cofnodwch eich data mewn dau dabl fel hyn:

Tun 1 Tun 2 Tun 3

Diamedr (cm) 

Radiws (cm) 

Uchder (cm) 

Cyfaint (cm3) 

Arwynebedd arwyneb (cm2) 

Cymhareb arwynebedd arwyneb i 
gyfaint (cm-1)
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Byddwch angen
 — Clip 6 (2'56") 

 — Clip 7 (1'16") 

 — Clip 8 (2'53") 

 — Clip 9 (2'47") 

 — Clip 10 (1'51") 

 — Clip 11 (2'53") 

 —  Defnydd o’r rhyngrwyd

 —  Dau lyfr trwchus clawr papur neu ddau gatalog

 — Ymchwilio i ffrithiant

 –  Rampiau wedi’u gorchuddio â phapur llyfnu 
bras

 –  Blociau pren o wahanol feintiau wedi’u 
gorchuddio ar un ochr â phapur gwydrog 
bras (i gynnal masau wrth iddyn nhw gael eu 
llusgo i lawr y ramp)

 –  Masau

 –  Mesuryddion Newton

 — Gweithgaredd edrych yn agos ar 
arwynebau

 – Taflen waith (tud. 15)

Nodiadau i’r technegydd
 — Mesuryddion Newton i’w dal yn eich llaw sydd 
eu hangen nid y rhai i sefyll arnyn nhw.

 — Dylai’r blociau pren wedi’u gorchuddio â 
phapur gwydrog amrywio yn eu maint o 4cm x 
4cm i 20cm x 20cm gan gynyddu fesul 1cm.

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

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

 — Rhaid bod yn ofalus os byddwch yn defnyddio 
masau mawr.

Gweithgaredd agoriadol
1. Dangoswch Glip 6.

2.  Gofynnwch i’r myfyrwyr bleidleisio dros yr esboniad 
mwyaf tebygol am natur ludiog traed gecoaid ac i 
roi rhesymau am eu dewis.

Sut mae gecoaid yn 
gallu dringo ffenestri?

Gwers 3

Addas i rai: 11–16 oed

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

Amcanion dysgu:
—  Ymchwiliwch i’r berthynas rhwng 

arwynebedd arwyneb a ffrithiant.

—  Eglurwch pam na fyddai gecoaid enfawr 
yn gallu dringo waliau.

1 Rhew ar wydr

2 Metel rhydlyd

3 Record finyl

4 Ffibr carbon

5 Pren

6 Bacteria ar ben pin

7 Traed gecoaid

8 Papur sidan

Allwedd i daflen waith edrych yn agos ar arwynebau 
5

6

7

8

3

2

4

1
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Gweithgareddau datblygu
3. Dangoswch Glip 7 i egluro strwythur traed gecoaid. 

4.  Gofynnwch i’r myfyrwyr wneud gwaith ymchwil  
ar hyn drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd. Mae llawer o 
luniau i’w gweld yn www.sciencephoto.com ac mae 
fideos ar gael yn BBC Wildlife Finder yn bbc.co.uk/
nature 

5.   Gofynnwch i’r myfyrwyr droi tudalennau dau lyfr 
trwchus clawr papur neu ddau gatalog yr un pryd 
fel bo’r ddau yn un (gweler y llun) yna ceisio’u tynnu 
oddi wrth ei gilydd.

6.  Gwyliwch Glip 8 i weld myfyrwyr yn narlithoedd y 
Sefydliad Brenhinol yn gwneud yr un peth ar  
raddfa fwy. 

7.  Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro pam na allan nhw 
wahanu’r llyfrau. 

8. Gwyliwch Glip 9 am esboniad. 

9.  Gofynnwch i’r myfyrwyr gynllunio a chynnal 
ymchwiliad i ffrithiant drwy ddefnyddio rampiau 
wedi’u gorchuddio â phapur gwydrog bras a màs 
sefydlog wedi’i wasgaru dros arwynebeddau 
gwahanol o flociau pren, a fydd hefyd wedi’u 
gorchuddio â phapur gwydrog bras. Dylai’r papur 
gwydrog ar y blociau pren fod yn cyffwrdd â’r papur 
gwydrog ar y ramp.

   Y newidyn dibynnol (a fesurir drwy lusgo’r màs i lawr 
y ramp gan ddefnyddio mesurydd newton) yw’r 
grym sydd ei angen i dynnu’r màs i lawr y ramp.

   Y newidyn dibynnol yw arwynebedd y màs sy’n 
cyffwrdd â’r ramp.

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

 — Gwnewch yn siŵr fod eich myfyrwyr yn gwerthuso 
pa mor ddibynadwy a dilys yw eu harbrawf. Dylent 
enwi’r newidynnau roedden nhw’n eu rheoli (e.e. ongl 
y ramp, màs).

 — Gyda’r myfyrwyr, adolygwch fod cynyddu 
arwynebedd arwyneb yn y gweithgaredd llyfrau 
clawr papur a’r gweithgaredd ramp yn cynyddu 
ffrithiant, a chysylltwch hyn â strwythur traed y geco.

Beth am archwilio ymhellach?
 — Gofynnwch i’r myfyrwyr pam fod modd ailddefnyddio tac gludiog ond na ellir ailddefnyddio tâp gludiog.
 — Gwyliwch Glip 10 i ddangos fod tac gludiog yn gweithio yn yr un ffordd â thraed geco.
 — Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro hyn yn eu geiriau eu hunain.
 — I ymestyn y syniad fod cymhareb arwynebedd arwyneb i gyfaint yn cyfyngu ar faint organebau, 
gofynnwch i’r myfyrwyr wneud gwaith ymchwil i weld pa addasiadau sydd gan famaliaid i’w galluogi i 
dyfu’n fwy na phryfed, er enghraifft (e.e. ysgyfaint, system cylchrediad dwbl).
 — Gwyliwch Glip 11 am arddangosiad ymarferol o arwynebedd arwyneb ysgyfaint dynol.
 — Rhowch y daflen waith ar Edrych yn agos ar arwynebau i’r myfyrwyr a gofynnwch iddyn nhw nodi 
beth sydd yn y lluniau. Fe allan nhw ddefnyddio’r rhyngrwyd i wneud hyn.

Gwers 3

Chwith: Mae troi 
tudalennu dau lyfr 
clawr papur yr un 
pryd fel eu bod 
yn un llyfr yn ei 
gwneud hi bron yn 
amhosibl eu tynnu 
ar wahân.

Chwith: Y cyfarpar 
sydd ei angen i 
ymchwilio i sut 
mae arwynebedd 
arwyneb yn 
effeithio ar ffrithiant 
yn cynnwys 
arwynebeddau o 
flociau pren wedi’u 
gorchuddio ar un 
ochr â phapur 
gwydrog.
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Edrych yn agos ar arwynebau 

Gwers 3: Taflen waith
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Byddwch angen
 — Clip 12 (2'35") 

 — Clip 13 (0'57") 

 — Arddangosiad tân gwyllt

 –  Powdrau metel: haearn, magnesiwm, copr, 
alwminiwm

 – Teclyn brasteru twrci

 – Powdwr llaeth

 — Gweithgaredd prawf fflam

 – Prenynnau

 –  Samplau solid wedi’u labelu o NaCl, Li2CO3, 
KCl, CuSO4 anhydrus, Sr(NO3)2 neu SrCl2, 
BaCl2

 –  Yr un cyfansoddion mewn dysglau Petri wedi’u 
labelu â llythrennau’n unig, e.e. A, B, C, D, ac ati.

 — Arddangosiad prawf fflam

 –  Sawl potel chwistrellu planhigion yn gweithio â 
phwmp

 – Cyfansoddion solid fel uchod

 –  Ethanol, gwirod methyl diwydiannol, neu 
alcohol diwydiannol wedi’i ddadnatureiddio

Nodiadau i’r technegydd
 — I wneud y poteli chwistrellu ar gyfer y prawf 
fflam, rhowch sbatwla bach iawn o gyfansoddyn 
toddadwy (NaCl, LiCl, KCl, CuSO4, Sr(NO3)2, 
BaCl2) mewn potel chwistrellu planhigion glân a’i 
hydoddi mewn ychydig bach iawn o ddŵr distyll. 
Yna ychwanegwch ddigon o ethanol (neu wirod 
methyl di-liw) i hanner llenwi’r botel. Labelwch hi 
ag enw’r ïon metel a sticer perygl sylwedd 
fflamadwy.

 — Dylai’r powdwr llaeth ar gyfer yr arddangosiad 
fod yn fân a ddim yn dalpiog. Mae’n werth rhoi 
cynnig ar sawl cynnyrch i weld pa un sydd orau. 
Am fanylion ynglŷn â’r cyfarwyddiadau, a 
chyngor ac argymhellion, edrychwch ar y clip 
fideo ar wefan Cymdeithas Frenhinol Cemeg, 
www.rsc.org. Am fanylion y ddolen we gweler y 
dolenni a’r adnoddau ar dudalen 44.

Arwynebedd arwyneb  
a thân gwyllt

Gwers 4

Addas i rai: 14–16 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Cyfraddau adwaith, metelau alcalïaidd a 
phrofion fflam

Amcanion dysgu:
—  Disgrifiwch sut i gynnal prawf fflam er 

mwyn adnabod ïonau metel mewn 
cyfansoddion dienw.

—  Eglurwch pam mae powdrau’n 
adweithio’n gyflymach na lympiau 
gan ddefnyddio syniadau ynglŷn â 
gwrthdrawiadau rhwng gronynnau.

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

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

 — Mae metelau powdwr yn fflamadwy iawn ac os 
cânt eu cynnau, gallai’r fflam losgi yn 
ddireolaeth. Dylech ddefnyddio mesurau bach 
iawn ac efallai y bydd angen bwcedaid o 
dywod i ddiffodd tân a allai ddeillio o hyn.

 — Wrth ddefnyddio’r poteli chwistrellu planhigion, 
cofiwch mai ethanol yw’r hylif cludo. Bydd 
unrhyw ethanol nad yw wedi llosgi yn casglu ar 
yr arwynebau y tu ôl i’r fflam Bunsen (e.e. ar 
fainc waith y labordy) ac fe allai hyn achosi 
perygl tân.
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Myfyrio ac adolygu
 — Adolygwch beth yw’r cyfansoddion dienw a 
thrafodwch gyfyngiadau’r dull (e.e. risg o halogiad a 
lliwiau fflamau tebyg gan gyfansoddion lithiwm a 
strontiwm).

 — Chwistrellwch y poteli chwistrell o doddiant ïonau 
metel drwy fflam Bunsen mewn labordy wedi’i 
dywyllu.

 — Gofynnwch i’r myfyrwyr nodi pa ïon metel sy’n 
bresennol ym mhob un.

 — Gosodwch her i’r myfyrwyr ddefnyddio’u 
gwybodaeth a’u dealltwriaeth newydd i gynllunio 
roced tân gwyllt, gan gynnwys y dilyniant o liwiau a 
fydd yn eu harddangos wrth iddi lansio a ffrwydro.

Beth am archwilio ymhellach?
Amlinellwch y defnydd o sbectrosgopeg allyrru atomig a’i rôl mewn cemeg ddadansoddol a 
darganfyddiad heliwm.

Gweithgaredd agoriadol
1. Gofynnwch i’r myfyrwyr awgrymu beth yw’r peth   
 mwyaf peryglus allwch chi ei wneud â phowdwr   
 cwstard (gweler pwynt 5 isod).

2.  Pa fetelau allan nhw feddwl amdanyn nhw sy’n 
llosgi?

3.  Gwyliwch Glip 12 lle mae Mark yn arddangos fod 
powdwr haearn yn fflamadwy a bar haearn solid 
ddim yn fflamadwy.

4.  Ailadroddwch yr arddangosiad drwy chwythu 
ychydig bach o bowdrau metel (e.e. Fe, Mg, Cu, Al) i 
mewn i fflam Bunsen las. Mae defnyddio teclyn 
brasteru twrci yn ffordd ddiogel ac effeithiol o 
wneud hyn.

5.  Dangoswch beth yw effaith cynyddu arwynebedd 
arwyneb ar gyfradd adwaith, a hylosgedd powdrau 
fflamadwy drwy ysgeintio powdwr llaeth ar fflam. Ni 
fydd pentwr bychan o bowdwr llaeth ar fat gwrth-
wres yn cynnau gyda fflam Bunsen las. Fodd 
bynnag, pan gaiff y powdwr llaeth ei ysgeintio dros 
sblint sy’n llosgi ac wedi’i glampio’n llorweddol, caiff 
pelen fawr o dân ei chreu, yn gymesur ag uchder 
ysgeintio’r powdwr. Ceir cyfarwyddiadau mewn clip 
fideo i athrawon ar wefan Cymdeithas Frenhinol 
Cemeg (gweler y nodiadau i’r Technegydd).

Gweithgareddau datblygu
6.  Gwyliwch Glip 13 lle mae Mark yn egluro pam mae’r 

haearn powdwr yn adweithio’n gyflymach na’r bar 
haearn. Mae’n gorffen drwy drafod tân gwyllt yn 
gryno, sef cyd-destun y prif weithgaredd.

7.  Dangoswch i’r myfyrwyr sut i gynnal prawf fflam ar 
samplau solid. Y dull symlaf yw dipio pen sblint 
mewn dŵr distyll i’w leithio ychydig, codi ychydig 
iawn o risialau reit ar ben y prennyn, yna dod â phen 
y prennyn tuag at fflam Bunsen las nes eich bod yn 
gweld fflach o liw. Ni ddylai’r prennyn danio. Gallwch 
dorri pen y prennyn i ffwrdd wedyn cyn profi’r 
cyfansoddyn nesaf.

   Nodwch mai lliw porffor gwelw iawn sydd i 
botasiwm ac yn aml, caiff ei guddio gan yr oren 
tanbaid a ddaw o amhureddau sodiwm a 
chyfansoddion sodiwm yn y prennyn. Mae’r 
arddangosiad olaf yn rhoi canlyniad mwy 
dibynadwy ar gyfer potasiwm.

8.  Ar ôl i’r myfyrwyr brofi’r cyfansoddion sydd wedi’u 
labelu a chysylltu lliw ag ïon penodol, gallant brofi’r 
cyfansoddion dienw.

Gwers 4

Chwith: Magnesiwm 
powdwr yn cael 
ei chwythu i fflam 
Bunsen oddi 
ar sbatwla gan 
ddefnyddio chwyth 
o aer o declyn 
brasteru twrci

Chwith: Mae ïonau 
copr yn yr ethanol 
yn creu fflam 
werdd.

Chwith: 
Cyfansoddion 
lithiwm solid ar flaen 
prennyn yn creu 
fflach goch mewn 
prawf fflam.
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Byddwch angen
 — Clip 14 (1'48") 

 — Clip 15 (3'01") 

 — Clip 16 (3'15") 

 — Arddangosiad

 –  Dau bad 10cm x 10cm o Felcro wedi’u cysylltu 
at bren/caledfwrdd a handlenni wedi’u hatodi 
wrtho.

 — Gweithgaredd: pa mor gryf yw Felcro?

 – Taflen waith (tud. 20)

 – Dalwyr màs

 – Masau

 – Clampiau

 –  Padiau Felcro o wahanol feintiau wedi’u gludo 
ar bren/caledfwrdd gydag atodion i hongian 
masau (gweler y llun gwaelod ar y dde)

Nodiadau i’r technegydd
 — Mae’n hawdd gosod padiau Felcro gludiog 
ar bren neu galedfwrdd. Nid oes angen glud 
ychwanegol.

 — Dylai’r padiau Felcro sy’n sownd wrth y pren/
caledfwrdd amrywio o ran maint rhwng 1cm2 
a 10cm2.

 — Rhaid gosod yr handlenni’n sownd wrth y pren/
caledfwrdd lle bydd y padiau Felcro 100cm2 yn 
cael eu gludo. Os defnyddiwch sgriwiau i osod 
yr handlenni, rhaid iddyn nhw fod yn wrthsodd er 
mwyn gludo’r Felcro drostyn nhw.

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

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

 — Rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio masau 
mawr.

Pa mor gryf  
yw Felcro?

Gwers 5 

Addas i rai: 11–16 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Grymoedd a disgyrchiant, màs a phwysau, 
polymerau gwneud

Amcanion dysgu:
—  Eglurwch sut mae Felcro’n gweithio.

—  Ymchwiliwch i’r berthynas rhwng 
arwynebedd o Felcro a’r màs sydd ei 
angen i’w wahanu.

Uchod: Y cyfarpar angenrheidiol ar gyfer ymchwilio i gryfder Felcro (gan 
gynnwys Felcro wedi’i ludo ar bren/caledfwrdd o wahanol feintiau).

Uchod: Agoslun o Felcro’n sownd wrth ddarnau pren/caledfwrdd o 
wahanol faint.
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Beth am archwilio ymhellach?
Gall y myfyrwyr wneud gwaith ymchwil ar Felcro tawel (neu ffasnydd sy’n cysylltu drwy lithro – Slidingly 
Engaging Fastener) fel y mae Mark yn sôn amdano yng Nghlip 17. Hefyd, gall y myfyrwyr archwilio a oes 
gwahaniaeth yn y màs sydd ei angen i wahanu Felcro pan gaiff ei bilio (sy’n galw am rym gwan) neu ei 
groeswasgu (angen mwy o rym).

Gweithgaredd agoriadol
1.  Gwyliwch Glip 14 sy’n cyflwyno’r ffordd y cafodd 

Felcro ei gynllunio o ganlyniad i astudio pennau 
pigog planhigion. Gallwch ddweud wrth y myfyrwyr 
fod y daith hon yng nghefn gwlad wedi ysbrydoli 
dyfais newydd. Maen nhw’n gyfarwydd iawn â’r 
cynnyrch hwn yn eu bywyd bob dydd. A fedran nhw 
ddyfalu beth ydyw?

2. Gwyliwch Glip 15 i weld a ydyn nhw’n iawn.

Gweithgareddau datblygu
3.  Gosodwch her i ddau fyfyriwr wahanu’r ddau bad 

felcro 100cm2 sy’n sownd wrth sgwariau pren/
caledfwrdd. (Dylai hyn fod yn amhosibl).

4.  Gofynnwch i’r myfyrwyr ddefnyddio’r daflen waith 
Pa mor gryf yw Felcro? i bennu’r màs sydd ei 
angen i wahanu gwahanol arwynebeddau o Felcro.

5.  Gofynnwch i’r myfyrwyr bennu’r berthynas rhwng 
màs (neu rym) ac arwynebedd, cyn ysgrifennu 
casgliad. 

 6.  Gofynnwch i’r myfyrwyr a fyddai Felcro yr un mor 
effeithiol pe bai ar raddfa fwy o faint, yn hytrach na 
defnyddio arwynebedd mwy.

7.  Gwyliwch Glip 16 sy’n profi nad yw defnyddio Felcro 
ar raddfa fwy o faint yr un mor effeithiol (caiff 
elastigedd ei golli ac felly nid yw’r broses o 
ddadfachu’n gallu digwydd).

Myfyrio ac adolygu
 — Gofynnwch i’r myfyrwyr rannu a thrafod eu 
casgliadau yn sgil yr arbrawf. Fel rhan o hyn,  
dylent werthuso pa mor ddibynadwy a dilys yw eu 
harbrawf.

Gwers 5

Chwith: Felcro ar 
waith.

Chwith: 10cm2 o 
Felcro yn cynnal 
màs o 2kg.
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Casgliad

Pa mor gryf yw Felcro?

Gwers 5: Taflen waith

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i ymchwilio i’r berthynas rhwng 
arwynebedd y Felcro a’r màs sydd ei angen i’w wahanu.

Byddwch angen
 — Dalwyr màs 

 — Masau

 — Clampiau

 — Padiau Felcro o wahanol feintiau yn sownd wrth sgwariau pren gydag 
atodion ar gyfer hongian masau.

Dull
1. Gosodwch y cyfarpar fel y dangosir yn y diagram gydag un 

arwynebedd o bad Felcro. Cewch wybod gan eich athro os oes angen 
i chi warchod y fainc o dan y masau sy’n hongian.

2. Yn raddol, ychwanegwch fasau at y bachyn ar waelod y Felcro nes y 
daw’n rhydd.

3. Cofnodwch y màs hwn yn y tabl canlyniadau isod.

4. Ailadroddwch yr arbrawf gan ddefnyddio pad Felcro o wahanol faint.

Canlyniadau
Cofnodwch eich data isod

Màs sydd ei angen i wahanu’r Felcro (gramau)

Maint y pad Felcro (cm2) 1 2 3 Cyfartaledd
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Byddwch angen 
 — Clip 17 (4'52’’) 

 — Gweithgaredd ardrawiad wyau

 –  Taflen waith (tud. 23)

 –  Deunydd lapio swigod neu sbwng (i lunio bag 
awyr)

 – Prennau mesur metr o hyd

 – Wyau

 – Hambyrddau i ddal llanast

 — Gweithgaredd ardrawiad marblis

 –  Taflen waith (tud. 24)

 –  Marblis

 –  Haenau o glai modelu

 –  Blociau o bren, polystyren a sbwng yr un maint 
â’i gilydd a’r un maint â’r haenau o glai modelu

 — Gweithgaredd ymestyn nodweddion 
diogelwch ceir

 –  Ramp a throlïau

 –  Deunydd gwastraff (bocsys bach, papur, 
deunydd lapio swigod ac ati)

 – Wyau

Nodiadau i’r technegydd 
 — Mae angen cynhesu’r clai modelu cyn ei 
ddefnyddio i weld craterau o ddyfnderoedd 
addas.

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

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

 — Rhaid golchi dwylo ar ôl trin wyau amrwd.

 — Rhaid bod yn ofalus wrth ollwng gwrthrychau  
o uchder.

Ffonau deallus  
a diogelwch ceir

Gwers 6 

Addas i rai: 14–16 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Grymoedd a disgyrchiant, trosglwyddo egni, 
nodweddion diogelwch ceir

Amcanion dysgu:
—  Gwybod sut y caiff mesuryddion cyflymu 

eu defnyddio mewn ffonau deallus a 
nodweddion diogelwch ceir.

—  Deall pam mae bagiau awyr, gwregysau 
diogelwch a chywasgrannau yn helpu i 
atal anafiadau.

—  Ymchwilio i’r berthynas rhwng amser 
gwrthdrawiad a grym ardrawiad.
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Beth am archwilio ymhellach?
 — Gallai myfyrwyr gwblhau gweithgaredd ymarferol sy’n defnyddio amrywiaeth o ddeunydd gwastraff 
(bocsys bach, papur, deunydd lapio swigod ac ati) i wneud cynhwysydd a fydd yn atal wy rhag cracio 
wrth ei ollwng o uchder mawr (ffenest ail lawr efallai).
 — Hefyd gallai’r myfyrwyr lunio cywasgrannau a bagiau awyr i ddiogelu wy sy’n cael ei osod mewn ‘car’  
a wnaed o focs esgidiau ar droli sy’n rholio i lawr ramp.
 — Gallwch osod her i’r myfyrwyr ddyfeisio dull o fesur dyfnder crater ardrawiad marblen.

Gweithgaredd agoriadol
1. Gofynnwch i’r myfyrwyr restru nodweddion 

diogelwch ceir.
2. Gosodwch her i’r myfyrwyr nodi cysylltiadau rhwng 

bagiau awyr a ffonau deallus (mae’r ddau’n 
defnyddio mesuryddion cyflymu).

Gweithgareddau datblygu
3. Gwyliwch Glip 17 sy’n egluro sut y defnyddir 

mesuryddion cyflymu mewn ffonau deallus ac i agor 
bagiau awyr.

4. Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro’r cysylltiad yn eu 
geiriau eu hunain.

5. Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro sut mae bagiau 
awyr, gwregysau diogelwch a chywasgrannau’n 
gweithio. Sicrhewch eu bod yn dod i’r casgliad eu 
bod oll yn lleihau grym ardrawiad drwy gynyddu’r 
amser a gymer i’r teithiwr stopio symud (h.y. 
gwasgaru’r egni cinetig). Gallwch wneud y cysylltiad 
rhwng egni cinetig a’r egni a drosglwyddir (gwaith a 
wneir) yma os yn briodol.

6. Gofynnwch i’r myfyrwyr gwblhau un o’r ddau 
weithgaredd ymarferol gan ddefnyddio naill ai’r 
daflen waith Ardrawiad wyau neu’r daflen waith 
Ardrawiad marblis.

Myfyrio ac adolygu
 — Gofynnwch i’r myfyrwyr grynhoi’r berthynas 
rhwng amser gwrthdrawiad a grym ardrawiad gan 
ddefnyddio’u canfyddiadau o’r arbrawf. Fel rhan o 
hyn, dylent werthuso pa mor ddibynadwy a dilys 
yw eu harbrawf.

 — Gofynnwch i’r myfyrwyr sut mae plymio i ddŵr  
a styntwyr yn disgyn o uchderau mawr i ben 
bocsys cardbord yn berthnasol i’r wers hon (yr un 
egwyddor sy’n berthnasol: mwy o amser arafu).

Gwers 6

Uchod: Y cyfarpar sydd ei angen ar gyfer y gweithgaredd 
ardrawiad marblis.

Uchod: Defnyddir mesuryddion cyflymu mewn ceir i ganfod yr 
arafiad sydyn yn ystod gwrthdrawiad ac i ysgogi’r bag awyr i weithio. 

Uchod: Mae ffonau deallus yn defnyddio mesurydd cyflymu i ganfod 
pa ffordd yw fyny a throi’r ddelwedd ar y sgrin i gyd-fynd â hynny.
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Canlyniadau
Yr uchder lleiaf i’r wy dorri gyda’r ‘bag awyr’ oedd  cm.

Yr uchder lleiaf i’r wy dorri heb y ‘bag awyr’ oedd  cm.

Casgliad

Beth yw’r cysylltiad rhwng yr arbrawf hwn a nodweddion  
diogelwch ceir?

Ardrawiad wyau

Gwers 6: Taflen waith

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i archwilio beth yw’r uchder lleiaf 
y gallwch ollwng wy heb ei dorri. Byddwch yn cwblhau’r arbrawf 
ddwywaith, unwaith gyda model o fag awyr ac unwaith hebddo.

Byddwch angen
 — Deunydd lapio swigod neu sbwng (i lunio bag awyr)

 — Prennau mesur metr o hyd

 — Wyau

 — Hambyrddau i ddal llanast

Dull
1. Gosodwch y cyfarpar fel y dangosir yn y diagram gydag un 

arwynebedd o ddeunydd lapio swigod neu sbwng.

2. Dechreuwch drwy ollwng yr wy o uchder isel iawn.

3. Cynyddwch yr uchder ychydig bach bob tro nes bydd yr wy’n torri.

4. Ailadroddwch yr arbrawf heb ddeunydd lapio swigod na sbwng.

5. Cofnodwch eich canlyniadau isod.
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Ardrawiad marblis

Gwers 6: Taflen waith

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i archwilio sut mae gosod 
gwahanol fathau o ddeunydd o dan ddarn o glai modelu yn 
effeithio ar ddyfnder ardrawiad.

Byddwch angen
 — Clai modelu

 — Blociau’r un faint o bren, polystyren a sbwng

 — Pren mesur metr o faint

 — Marblen

Dull
1. Gosodwch y cyfarpar fel y dangosir gan osod bloc o bolystyren o dan y 

clai modelu.

2. Gollyngwch y farblen o uchder addas ar y clai modelu.

3. Ailadroddwch yr arbrawf gan ddefnyddio’r bloc sbwng a’r bloc pren o 
dan y clai modelu.

4. Cymharwch ddyfnder y marc sy’n cael ei greu gan y farblen.

Canlyniadau

Casgliad

Beth yw’r cysylltiad rhwng yr arbrawf hwn a nodweddion  
diogelwch ceir?
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Byddwch angen
 — Clip 18 (2'04") 

 — Clip 19 (2'21") 

 — Clip 20 (2'52") 

 — Arddangosiadau

 –  Car tegan bach

 –  Tywod

 –  Perlau dŵr (clir)

 –  Bicer mawr a chafn dŵr

 –  Olew llysiau (tua 1.5 litr)

 –  Dau ficer Pyrex (gwydr borosilicad) o feintiau 
gwahanol 

 — Gweithgaredd plygiant golau

 –  Taflen waith (tud. 28)

 –  Blychau golau gydag agennau

 –  Pecynnau pŵer

 –  Blociau gwydr petryal

 –  Onglyddion

 –  Prennau mesur

 –  Papur A4 gwyn

 — Gweithgaredd adlewyrchiad a phlygiant

 –  Taflen waith (tud. 29)

 –  Blychau golau gydag agennau

 –  Pecynnau pŵer

 –  Blociau gwydr hanner cylch

 –  Onglyddion

 –  Prennau mesur

 –  Papur A4 gwyn

Clogynnau 
anweledigrwydd

Gwers 7 

Addas i rai: 11–14 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Plygiant golau 

Amcanion dysgu:
—  Disgrifiwch sut mae golau’n newid cyfeiriad 

ar y ffin rhwng dau gyfrwng gwahanol.

—  Eglurwch pam mae hyn yn digwydd.

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

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

Nodiadau i’r technegydd
 — Fel yng Nghlip 18, mae’r arddangosiad perlau 
dŵr yn gweithio orau wrth drosglwyddo’r peli o 
lestr llai i un mwy.

 — Defnyddir perlau dŵr mewn arddangosiadau 
blodau yn aml a gallwch eu prynu’n hawdd ac 
yn rhad ar y we.

 — Gallwch gwblhau’r arbrawf plygiant sy’n cael ei 
ddisgrifio ar dudalen 28 drwy ddefnyddio 
blociau gelatin wedi’u torri fel bod yr 
arwynebau’n llyfn a gwastad, a phen laser. 
Dylech wneud y gelatin yn ôl y cyfarwyddiadau 
sy’n dod gyda’r powdwr.
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Myfyrio ac adolygu
 — Llenwch ficer Pyrex mawr ag olew llysiau. Yn araf, 
rhowch ficer Pyrex llai i mewn yn y cyntaf. Bydd yr 
ail ficer yn ‘diflannu’ am fod indecs plygiant Pyrex ac 
olew llysiau yr un fath. Gofynnwch i’r myfyrwyr 
egluro hyn yn eu geiriau eu hunain.

 — Gofynnwch i’r myfyrwyr egluro beth yw plygiant a 
beth allai effeithio ar ongl plygiant (y math o 
ddeunyddiau sy’n cael eu defnyddio a’r ongl 
trawiad).

Beth am archwilio ymhellach?
Gallech ymchwilio i’r gwahaniaeth rhwng adlewyrchiad a phlygiant drwy ddefnyddio’r daflen waith ar 
Adlewyrchiad a phlygiant.

Gweithgaredd agoriadol
1. Gwyliwch Glip 18 sy’n cyflwyno plygiant ac indecs 

plygiant yng nghyd-destun clogyn anweledigrwydd.

Gweithgareddau datblygu
2. Cwblhewch yr ymarferiad gan ddilyn y daflen waith 

ar blygiant golau. 

 Defnyddiwch gyfatebiaeth car yn taro trap tywod yn  
 groeslinol i ddangos plygiant golau (gweler y daflen   
 wybodaeth, tud.27).

3. Gofynnwch i’r myfyrwyr sut y gallai plygiant helpu i 
wneud clogyn anweledigrwydd. 

 Cwblhewch yr arddangosiad perlau dŵr neu     
 gwyliwch Glip 19.

4.  Gofynnwch i’ myfyrwyr egluro pam mae’r peli perl 
yn ymddangos yn anweledig (mae ganddynt yr un 
indecs plygiant â dŵr sy’n golygu nad oes plygiant 
yn digwydd).

5. Gofynnwch i’r myfyrwyr pam na fyddai hyn yn 
gweithio fel clogyn anweledigrwydd (byddai angen 
plygu golau o gwmpas rhywbeth nad yw’n dryloyw).

6. Gwyliwch Glip 20 sy’n cyflwyno’r dechnoleg 
newydd wrth wraidd tariannau anweledigrwydd 
microdon.

Gwers 7

Chwith: Perlau 
dŵr yn cael eu 
trosglwyddo o ficer 
bach o ddŵr i ficer 
mawr.

Chwith: Mae indecs 
plygiant olew llysiau 
a Pyrex yr un fath. 
Felly mae’r bicer llai 
yn ymddangos yn 
anweledig.
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Gwers 7: Taflen wybodaeth

Mae cyfeiriad y 
car yn newid 

Mae cyfeiriad 
y car yn 
newid

Mae’r olwyn hon yn 
dal i symud yn 

gyflym 

Mae’r car yn 
teithio’n arafach 
ar dywod nag ar 

darmac 

Mae’r olwynion i 
gyd yn arafu a 

chyflymu ar yr un 
pryd

Yr olwyn hon 
sy’n arafu 

gyntaf 

Yr olwyn hon 
sy’n cyflymu 

gyntaf

Dim plygiant 

Pelydryn plŷg

Pelydryn 
trawol 

Normal 

NormalGwydr 

Gwydr 

Aer 

Aer Pelydryn trawol 
ar 90˚ i wydr

Sut mae golau’n plygu 
(golau plŷg)
1. Mae golau’n plygu wrth symud ar ongl i mewn i 

gyfrwng ag indecs plygiant gwahanol, fel car yn taro 
tywod ar ongl. Ar yr ongl y mae’n nesu yn y diagram 
isod, olwyn dde'r car sy’n arafu gyntaf gan droi’r car 
i’r dde – tuag at yr hyn sy’n normal.

2. Wrth adael y tywod, yr olwyn dde sy’n cyflymu 
gyntaf gan droi’r car i’r chwith – i ffwrdd o’r hyn 
sy’n normal.

3. Os yw’r ddwy olwyn yn taro’r tywod gyda’i gilydd, 
byddant yn arafu gyda’i gilydd fel bod y car yn mynd 
yn syth drwodd, heb droi.

4. Mae golau’n gweithio yn yr un ffordd.
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Golau plŷg

Gwers 7: Taflen waith

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i archwilio sut mae golau’n newid 
cyfeiriad ar y ffin rhwng dau gyfrwng gwahanol.

Byddwch angen
 — Blwch golau gydag agennau — Pecyn pŵer

 — Bloc gwydr petryal  — Onglydd

 — Pren mesur — Pensel

 — Papur A4 gwyn

Dull
1. Tynnwch linell o amgylch y bloc gwydr ar y papur A4 gwyn.

2. Gosodwch y cyfarpar fel y gwelir yn y diagram.

3. Tynnwch y llinell normal lle mae’r golau’n mynd i mewn i’r bloc (fel y 
dangosir).

4. Marciwch lwybr y golau wrth iddo fynd i mewn a dod allan o’r bloc gwydr 
(gan ddefnyddio croesau bach).

5. Tynnwch y bloc gwydr oddi ar y papur a defnyddiwch bren mesur i 
gwblhau llwybr y golau.

6. Tynnwch ail linell normal lle mae’r golau’n gadael y bloc.

7. Mesurwch yr onglau lle mae’r golau’n mynd i mewn ac yn dod allan o’r 
bloc gwydr yn ôl y llinellau normal.

8. Ailadroddwch yr arbrawf gan newid ongl y golau’n mynd i mewn i’r bloc.

Canlyniadau
Cofnodwch eich data isod.

Casgliad

Yr ongl y mae’r golau’n 
mynd i mewn i’r bloc 
gwydr (º)

A yw’r golau’n plygu tuag 
at neu i ffwrdd o’r llinell 
normal?

Yr ongl y mae’r golau’n 
dod allan o’r bloc gwydr 
(º)

A yw’r golau’n plygu tuag 
at neu i ffwrdd o’r llinell 
normal?

Bloc gwydr

Llinell normal

Blwch golau
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Adlewyrchiad a phlygiant

Gwers 7: Taflen waith

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i archwilio’r gwahaniaeth rhwng 
adlewyrchiad a phlygiant gan ddefnyddio bloc gwydr hanner cylch.

Byddwch angen
 — Blwch golau gydag agennau — Pecyn pŵer

 — Bloc gwydr hanner cylch  — Onglydd

 — Pren mesur — Pensel

 — Papur A4 gwyn

Dull
1. Tynnwch linell o amgylch y bloc gwydr ar y papur A4 gwyn.

2. Gosodwch y cyfarpar fel y dangosir yn y diagram.

3. Tynnwch y llinell normal.

4. Marciwch lwybr y golau wrth iddo fynd i mewn a dod allan o’r bloc gwydr 
(gan ddefnyddio croesau bach).

5. Tynnwch y bloc gwydr oddi ar y papur a defnyddiwch bren mesur i 
gwblhau llwybr cyfan y golau.

6. Mesurwch yr onglau lle mae’r golau’n mynd i mewn ac yn dod allan o’r 
bloc gwydr yn ôl y llinell normal.

7. Ailadroddwch yr arbrawf gan newid ongl y golau’n mynd i mewn i’r bloc.

Canlyniadau
Cofnodwch eich data isod.

Casgliad

Ongl y golau’n mynd i mewn i’r  
bloc gwydr (º)

Ongl y golau’n dod allan o’r  
bloc gwydr (º)

A yw’r golau’n cael ei adlewyrchu 
neu ei blygu?

e.e. 80

Yr ongl gritigol yw’r ongl y mae golau’n cael ei adlewyrchu ac nid ei blygu. 
Beth yw’r ongl gritigol yn yr arbrawf hwn?   º

Blwch golau

Llinell normal

Bloc gwydr
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Byddwch angen
 — Clip 21 (4'25") 

 — Clip 22 (3'27") 

 — Prawf blasu

 –  Dau far mawr o siocled llaeth brand o ansawdd 
da gyda digon o ddarnau i bob myfyriwr gael 
darn o bob bar

 — Gweithgaredd pwynt toddi

 –  Taflen waith a thabl gwybodaeth am strwythur 
crisialau (tud. 32 a 33)

 –  Dau far mawr o siocled llaeth brand o ansawdd 
da 

 –  Thermomedrau neu gofnodwyr data gyda 
stilwyr tymheredd 

 –  Amseryddion neu stopwatsis

 –  Dŵr poeth (tua 50°C) 

 –  Biceri/tiwbiau berwi

Nodiadau i’r technegydd
 — Mae bariau mawr o siocled brand o ansawdd da 
sydd wedi’u selio mewn ffoil plastig yn gweithio’n 
dda. Gosodwch un bar mawr mewn lle cynnes 
i’w doddi heb godi ei dymheredd dros 50°C.  
Ar ôl iddo doddi, rhowch y bar mewn oergell  
i’w ail-rewi’n a’i storio ar dymheredd ystafell  
nes y wers.

 — Bydd angen tua’r un faint o siocled ar gyfer y 
profion pwynt toddi. Unwaith eto, dylech doddi 
un bar a’i ail-rewi cyn y wers ar gyfer y prawf 
blasu.

 — Bydd angen llawer o ddŵr poeth ar wres o 50°C 
ar gyfer toddi’r siocled.

Grisialau a  
siocled

Gwers 8 

Addas i rai: 11–16 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Cemeg coginio, deunyddiau cyfansawdd, 
newid cyflwr, gwres cudd

Amcanion dysgu:
—  Disgrifiwch doddi a rhewi yn nhermau 

endothermig ac ecsothermig.

—  Disgrifiwch strwythur siocled fel matrics 
cyfansawdd o risialau wedi’u trefnu mewn 
menyn coco. 

—  Eglurwch sut mae microstrwythur 
deunydd (menyn coco yn yr achos hwn) 
yn gallu effeithio ar ei nodweddion.

Iechyd a diogelwch
 — Cyfrifoldeb yr athro sy’n arwain y wers yw 
cynnal asesiad risg llawn a chanfod a oes gan 
unrhyw fyfyriwr alergedd i gynnyrch llaeth.

 — Gallai fod yn well cynnal y prawf blasu mewn 
ystafell ddosbarth yn hytrach na mewn labordy 
er mwyn osgoi dryswch ynghylch rheolau’r 
labordy. Ni ddylai’r myfyrwyr fwyta’r siocled yn 
ystod yr ail weithgaredd am fod risg posibl o 
halogiad oddi ar gyfarpar y labordy.
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Beth am archwilio ymhellach?
Gofynnwch i’r myfyrwyr wneud gwaith ymchwil ar-lein i weld a allant ddarganfod yn union sut mae siocled 
yn cael ei wneud.

Gweithgaredd agoriadol
1. Rhannwch ddau ddarn o siocled llaeth sy’n sownd 

wrth ei gilydd i bob pâr o fyfyrwyr. Gofynnwch 
iddynt dorri’r siocled yn ei hanner ac archwilio pa 
mor frau yw’r siocled.

2. Gwyliwch Glip 21 lle mae Mark yn trafod strwythur a 
chynhwysion siocled a beth sy’n digwydd pan 
mae’n toddi ar eich tafod.

3. Gofynnwch i’r myfyrwyr gyflawni’r prawf blasu yr un 
pryd â’r gynulleidfa yn y clip fideo. Edrychwch i weld 
a yw’r myfyrwyr yn canfod gostyngiad mewn 
tymheredd ar eu tafod wrth i’r siocled doddi.

4. Ar ôl yfed ychydig o ddŵr, ailadroddwch gam 1 gan 
ddefnyddio siocled wedi’i doddi a’i ail-rewi’n gyflym 
(gweler Nodiadau i’r Technegydd). Mae’r siocled yn 
debyg o fod yn llai brau.

5. Gofynnwch i’r myfyrwyr ailadrodd y prawf blasu gan 
ddefnyddio’r siocled wedi’i ail-rewi. Dylai’r ansawdd 
fod yn wahanol a’r effaith oeri’n llai amlwg. Gallai’r 
blas fod yn wahanol hefyd.

Gweithgareddau datblygu
6. Gwyliwch Glip 22 sy’n adolygu strwythur 

cyfansawdd siocled. Cynhwysyn allweddol yw 
menyn coco, sy’n dod mewn chwe strwythur grisial.

7. Dangoswch y tabl gwybodaeth am strwythur 
grisialau i’r myfyrwyr. Eglurwch mai Ffurf V sydd â’r 
blas a’r ansawdd gorau, ond pan fo’r siocled yn 
toddi ac yn oeri wedyn, gall strwythur ei risialau 
newid yn strwythurau eraill.

8. Gofynnwch i’r myfyrwyr ddilyn y dull ar y daflen 
waith Grisialau a siocled i archwilio pwyntiau toddi 
a chromliniau oeri dau sampl o siocled, gydag un 
ohonynt wedi’i doddi a’i ail-rewi. Dylai’r darn 
gwastad yn eu cromlin oeri, ynghyd â’u harsylwadau 
o’r siocled yn oeri, eu helpu i nodi’r pwynt toddi. 
Gallai cyffwrdd arwyneb y siocled â phrennyn neu 
nodwydd fowntiedig eu helpu i weld a yw wedi troi 
nôl yn solid.

Myfyrio ac adolygu
 — Adolygwch ganlyniadau arbrawf gwahanol grwpiau 
o fyfyrwyr. A oes digon o dystiolaeth i nodi pa 
strwythur grisialau menyn coco allai fod yn 
bresennol yn y ddau sampl siocled?

 — Mae peth amrywioldeb yn gallu effeithio ar 
ganlyniadau’r arbrawf hwn, yn rhannol yn sgil 
tymereddau ystafell gwahanol a gwahanol 
gyfansoddion siocled. Mae’n debyg y bydd gan 
sampl cyffredin o siocled bwynt toddi rhwng 33 a 
35°C, sy’n awgrymu ei fod yn cynnwys Ffurf V. 
Mae’r sampl a gafodd ei doddi a’i ail-rewi yn debyg 
o gynnwys Ffurf II neu Ffurf III ac o ganlyniad, bydd 
iddo bwynt toddi is fel arfer.

Gwers 8

Uchod: Bar mawr o siocled llaeth brand o ansawdd da mewn ffoil 
plastig.
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Grisialau a siocled

Gwers 8: Taflen waith

Iechyd a diogelwch
Mae’n bwysig eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau eich athro ynglŷn 
â phryd sy’n iawn i chi fwyta siocled a phryd na ddylech ei fwyta. 
Cofiwch fod sylweddau gwenwynig yn cael eu defnyddio gyda 
chyfarpar labordy’n aml ac felly byddai’n hawdd iawn i’r siocled 
sy’n cael ei ddefnyddio yn yr arbrawf hwn gael ei halogi.

Byddwch angen
 — Bicer 250cm3 

 — 200cm3 o ddŵr poeth

 — Un neu ddau ddarn o siocled

 — Thermomedr

 — Tiwb berwi

 — Stopwats/amserydd

Dull
1. Dewiswch ficer 250cm3 a llenwch ef â thua 200cm3 o ddŵr ar 

wres o 50°C.

2. Gosodwch un neu ddau ddarn o siocled llaeth, wedi’i dorri’n ddarnau 
bach, mewn tiwb berwi.

3. Gosodwch thermomedr yn y tiwb berwi gyda’r darnau siocled. 
Cofnodwch dymheredd yr aer a’r siocled yn y tiwb berwi.

4. Gosodwch y tiwb berwi yn y bicer o ddŵr poeth a chofnodwch y 
tymheredd yn y tiwb berwi bob 30 eiliad. Cofnodwch eich arsylwadau 
yn y tabl canlyniadau i weld ar ba dymheredd y mae’r siocled yn toddi. 
Yn ofalus, symudwch y thermomedr o ochr i ochr yn y tiwb berwi bob 
30 eiliad weld a yw’r siocled wedi toddi.

5. Un funud wedi i’r siocled doddi, tynnwch y tiwb berwi o’r dŵr poeth. 
Daliwch ati i gofnodi’r tymheredd am yr ychydig funudau nesaf wrth i’r 
siocled oeri nôl i dymheredd ystafell.

6. Yn ofalus, glanhewch eich thermomedr ac ailadroddwch yr arbrawf  
gan ddefnyddio tiwb berwi glân a darnau o siocled sydd wedi’u toddi 
a’u hailrewi.
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Grisialau a siocled

Gwers 8: Taflen waith

Canlyniadau
Cofnodwch eich data mewn tabl fel hwn

Siocled normal Siocled wedi’i doddi a’i ail-rewi

Amser (munudau 
ac eiliadau)

Tymheredd y tu 
mewn i’r tiwb berwi 
(ºC)

Arsylwadau Tymheredd y tu 
mewn i’r tiwb berwi 
(ºC)

Arsylwadau

00:00

00:30

01:00

01:30

02:00

02:30

Pwynt toddi’r siocled normal oedd: ºC

Pwynt toddi’r siocled a oedd wedi’i doddi a’i ail-rewi oedd: ºC

Defnyddiwch y tabl strwythur grisialau isod i nodi’r strwythur grisial sy’n fwyaf tebygol o fod yn bresennol ym mhob 
un o’r samplau siocled.

Strwythur grisial Amodau sydd eu hangen i wneud y strwythur grisial Pwynt toddi (ºC)

Ffurf I Oeri siocled toddedig yn gyflym 17.3

Ffurf II Oeri’r siocled toddedig ar 2oC 23.3

Ffurf III
Ymsolido’r siocled toddedig ar 5–10oC  
neu storio Ffurf II ar 5–10oC

25.5

Ffurf IV
Ymsolido’r siocled toddedig ar 16–21oC  
neu storio Ffurf III ar 16–21oC

27.3

Ffurf V
Ymsolido’r siocled toddedig gan ei droi (proses 
arbennig o’r enw ‘tymheru’)

33.8

Ffurf VI Storio Ffurf V am bedwar mis ar dymheredd ystafell 36.3

Tabl gwybodaeth am strwythur grisialau
Mae’r tabl isod yn cynnwys peth gwybodaeth am y chwe ffurf o fenyn coco. Ffurf V yw’r orau ar gyfer siocled o 
ansawdd da gan mai dyma’r ffurf sydd â’r blas a’r ansawdd gorau.
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Byddwch angen
 — Clip 23 (2'31") 

 — Clip 24 (2'50") 

 — Clip 25 (2'38") 

 — Clip 26 (2'18") 

 — Gweithgaredd adeiladu tw.̂ r

 –  20 neu 30 o wellt papur i bob grw.̂p bach o 
fyfyrwyr 

 –  Tâp gludiog

 –  Prennau mesur metr o hyd

Nodiadau i’r technegydd
 — Mae gwellt celf 40cm o hyd yn arbennig o addas 
ar gyfer y wers hon.

 — Byddai’n syniad da cyfrif y gwellt yn bentyrrau o’r 
nifer cywir cyn y wers a gosod band elastig am 
bob un.

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

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

 — Bydd angen i’r athro benderfynu a yw’n 
dderbyniol i’r myfyrwyr sefyll ar fyrddau.

Allwn ni adeiladu  
tŵr i’r gofod? 

Gwers 9

Addas i rai: 11–14 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Grymoedd a disgyrchiant, cryfder 
deunyddiau

Amcanion dysgu:
—  Adnabod nodweddion dylunio 

strwythurau adeiladu cryf.

—  Eglurwch pam mai disgyrchiant yw un o’r 
ffactorau cyfyngu mwyaf arwyddocaol 
wrth ddylunio a chodi adeiladau uchel 
iawn oherwydd bod pwysau cynyddol 
yr adeilad yn gwasgu’r deunydd ar ei 
waelod.

Uchod: Y cyfarpar sydd ei angen i adeiladu tŵr gwellt.
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Beth am archwilio ymhellach?
 — Mae gofyn i lawer o strwythurau uchel gario llwyth, felly gallwch ddatblygu’r gweithgaredd drwy osod 
her i’r grwpiau gynnal pêl sbwng fechan gyn uched â phosibl oddi ar y ddaear.
 — Gallech ddatblygu’r gweithgaredd i gynnwys cyfyngiadau ariannol hefyd, drwy roi mwy o bwyntiau i 
strwythurau uwch, cyfnewid deunyddiau heb eu defnyddio am bwyntiau, neu brynu deunyddiau 
ychwanegol gan ddefnyddio pwyntiau.
 — Gwyliwch Glip 25 lle mae Mark yn cymharu rhai deunyddiau cyfansawdd gwahanol ac yn gwerthuso eu 
haddasrwydd ar gyfer adeiladu tw.̂r. Ailadroddwch y prif weithgaredd, gan adael i’r myfyrwyr 
atgyfnerthu gwellt drwy osod darnau o dâp gludiog ar eu hyd neu wedi’u troelli o amgylch y gwellt.
 — Gofynnwch i’r myfyrwyr wneud gwaith ymchwil ar adeiladau uchaf y byd a darganfod o beth gawson 
nhw eu gwneud a sut aeth y penseiri a’r peirianwyr i’r afael â’r grymoedd enfawr sy’n gweithredu arnynt.
 — A oes ffordd arall o adeiladu i’r gofod? Beth am ddechrau o loeren yn y gofod a danfon cebl i lawr? 
Gwyliwch Glip 26 lle mae Mark yn trafod yr heriau sy’n gysylltiedig â hyn.

Gweithgaredd agoriadol
1. Gofynnwch i’r myfyrwyr a ydynt yn gwybod pa 

adeilad yw’r uchaf yn y byd.

2. Gwyliwch Glip 23 lle mae Mark yn disgrifio’r Burj 
Khalifa yn Dubai ac yn cyflwyno rhai o’r heriau sy’n 
wynebu pobl sy’n cynllunio ac yn codi adeiladau 
uchel iawn.

Gweithgareddau datblygu
 — Gosodwch her i’r myfyrwyr weithio mewn grwpiau 
bach i adeiladu’r tw.̂r uchaf, gan eu cymell drwy 
gynnig gwobr os yn briodol.

 — Eglurwch i’r myfyrwyr mai papur fyddan nhw’n ei 
ddefnyddio i adeiladu eu tw.̂r.

 — Dangoswch fod silindrau (gwellt papur) yn strwythur 
cryf o gymharu â stribedi neu ddalennau o bapur, 
ond pan gaiff y gwellt eu plygu, maen nhw’n colli eu 
cryfder yn barhaol.

 — Gall y myfyrwyr angori eu tyrau gwellt wrth y bwrdd 
drwy ddefnyddio tâp gludiog, ond ni ddylid cysylltu’r 
tyrrau wrth y nenfwd, goleuadau, waliau nac unrhyw 
wrthrych neu arwyneb arall.

Myfyrio ac adolygu
 — Gadewch ddigon o amser ar ddiwedd y wers i fesur 
pob tw.̂r gyda gweddill y dosbarth yn gynulleidfa.

 — Adolygwch y cysyniadau adeiladu ar gyfer pob tw.̂r 
(e.e. rhannau trionglog, sylfaen lydan, gosod nifer o 
wellt yn gyfochrog ar gyfer atgyfnerthu ar lefel isel, 
un gwelltyn ar y brig i sicrhau pwysau ysgafn) a 
ffurfiwch gyfres o egwyddorion cyffredin.

 — Trafodwch y grymoedd sy’n gweithredu ar yr adeilad, 
yn enwedig y sylfaen a’r cymalau rhwng y gwellt.

 — Gwyliwch Glip 24 lle mae Mark yn egluro fod 
pyramidiau’n strwythurau sefydlog iawn, ond mae 
gofyn cael arwynebedd enfawr ar gyfer y sylfaen.

Gwers 9

Chwith: Mae 
sylfaen lydan a 
rhannau trionglog 
yn egwyddorion 
dylunio cyffredin 
mewn tyrau tal.

Chwith: Llun 
wedi'i dynnu o'r  
twr oddi uchod.
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Byddwch angen
 — Clip 27 (5'15") 

 — Clip 28 (1'48") 

 — Clip 29 (4'16") 

 — Gweithgaredd gwneud a phrofi cyfansoddion

 –  Taflen waith daliwr mowld i wneud teils plastr 
Paris, wedi’i gopïo ar gerdyn (digon o gopïau i’r 
myfyrwyr weithio mewn parau) (tud.38)

 – Siswrn

 – Tâp gludiog

 –  80g o blastr Paris (CaSO4.½H2O) i bob pâr o 
fyfyrwyr, wedi’i bwyso’n barod a’i roi mewn 
cwpanau plastig

 –  Sbatwlâu

 –  Deunyddiau atgyfnerthu posibl: e.e. papur 
sgrap, cortyn, weiar, rhwyll wifrog, prenynnau 
ac ati.

 –  Blociau pren neu lyfrau

 –  Dewis o fasau trwm (gweler y Nodiadau i’r 
Technegydd)

 — Arddangosiad

 –  Dalen o ffibr carbon gweëdig neu ffibr Kevlar

 –  Eitemau o offer chwaraeon wedi’u gwneud o 
ddeunydd cyfansawdd cryf ffibr carbon epocsi

Nodiadau i’r technegydd
 — Dylid annog y myfyrwyr i olchi eu sbatwlâu yn 
syth ar ôl cymysgu’r plastr Paris.

 — Argymhellir defnyddio cwpanau plastig i 
gymysgu’r plastr Paris fel bod modd eu taflu ar 
ddiwedd y wers, neu eu plygu nes bod y plastr 
sych yn cracio ac yn disgyn allan yn hawdd.

 — Mae ffabrig ffibr carbon gweëdig, ffibr gwydr a 
Kevlar ar gael ar-lein gan gyflenwyr sy’n arbenigo 
mewn adnoddau addysgu gwyddoniaeth.

 — Yn ddelfrydol, byddai’r masau trwm sydd eu 
hangen i brofi cryfder y teils yn cynnwys masau 
0.5, 1, 2 a 5kg hyd at gyfanswm o 15kg.

Concrid a deunyddiau 
cyfansawdd eraill

Gwers 10

Addas i rai: 11–16 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Deunyddiau adeiladu, deunyddiau 
cyfansawdd, nodweddion deunyddiau

Amcanion dysgu:
—  Dywedwch fod cyfansoddyn yn 

gymysgedd o ddau neu fwy o 
ddeunyddiau sy’n meddu ar nodweddion 
gwahanol i’w ddeunyddiau cyfansoddol.

—  Rhowch enghreifftiau i egluro pam 
mae cyfansoddion yn ddefnyddiol, 
gan ddefnyddio syniadau ynglŷn â’u 
nodweddion.

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

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

 — Mae plastr Paris (CaSO4.½H2O) yn adweithio’n 
ecsothermig wrth ddod i gysylltiad â dŵr. 
Dylech ddweud wrth y myfyrwyr am beidio â 
chyffwrdd y plastr wrth iddo setio.

 — Dylid bod yn ofalus gyda masau trwm.

Uchod: Y cyfarpar sydd ei angen i brofi cryfder plastr Paris, ynghyd 
â Kevlar gweëdig a dalennau ffibr carbon, a pholyn ffibr carbon.
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Myfyrio ac adolygu
 — Ar ôl profi pa bwysau sy’n torri’r teils, trafodwch pa 
ddeunyddiau ychwanegol roddodd gryfder 
ychwanegol i’r plastr Paris a pham – a oedd y 
deunyddiau’n rhoi cryfder tynnol i ategu cryfder 
cywasgol y deunydd cerameg?

 — Gofynnwch i’r myfyrwyr ymchwilio a thrafod 
defnydd arall posibl ar gyfer deunyddiau 
cyfansawdd.

 — Gwyliwch Glip 28 lle mae Mark yn trafod 
nodweddion concrid a Chlip 29 lle mae Mark yn 
cyfarfod â phencampwr beicio paralympaidd sydd â 
choes brosthetig a beic wedi’u creu o ffibr carbon. 
Os yn bosibl, dangoswch ddarn o ffibr carbon 
gweëdig neu Kevlar a’i gymharu â darn anhyblyg o 
ddeunydd cyfansawdd carbon epocsi.

Beth am archwilio ymhellach?
 — Gofynnwch i’r myfyrwyr ddod o hyd i enghreifftiau o ddeunyddiau cyfansawdd naturiol,  
er enghraifft asgwrn.
 — Gofynnwch iddynt sut mae nodweddion asgwrn yn wahanol i nodweddion ei gyfansoddion  
(colagen a chalsiwm ffosffad).

Gweithgaredd agoriadol
1. Gofynnwch i’r myfyrwyr pa un sydd gryfaf: concrid 

neu ddur. Sut allwch chi benderfynu? Beth ydyn ni’n 
ei olygu wrth sôn am gryfder?

2. Cyflwynwch y syniad fod yna fathau gwahanol o 
gryfder, e.e. cywasgol a thynnol.

3. Gwyliwch Glip 27, lle mae Mark yn trafod y syniad 
hwn ac yn arddangos bod deunyddiau cerameg yn 
gryf wrth gael eu cywasgu ond yn frau a gwan iawn 
wrth eu plygu. Beth ellir ei ychwanegu atyn nhw i 
wella eu cryfder mewn tyniant? 

Gweithgareddau datblygu
4. Eglurwch wrth y myfyrwyr eu bod yn mynd i fod yn 

gweithio mewn parau i greu deunydd cyfansawdd o 
gerameg a elwir yn blastr Paris, wedi’i atgyfnerthu â 
deunydd o’u dewis nhw. Yn y cyfamser, bydd yr 
athro (ac un neu ddau o grwpiau efallai) yn gwneud 
sampl rheoli o blastr Paris heb ei atgyfnerthu.

5. Dangoswch sut i dorri, rhicio ac adeiladu’r mowld o’r 
rhwyd a ddarparwyd. 

Argymhellir eich bod yn glynu’r tabiau y tu allan i’r 
mowld drwy ddefnyddio tâp gludiog, nid ar y tu 
mewn â glud.

6. Gofynnwch i’r myfyrwyr ysgrifennu eu henwau a’r 
deunydd atgyfnerthu a ddefnyddiwyd y tu allan i’w 
mowld.

7. Dangoswch sut i ychwanegu 50cm3 o ddŵr at y 
plastr Paris a’i droi’n gyflym i greu slyri llyfn. Wedyn, 
rhaid arllwys y plastr gwlyb i mewn i’r mowld yn 
gyflym cyn iddo ddechrau setio (o fewn 30 eiliad).

8. Eglurwch wrth y myfyrwyr y bydd angen iddyn nhw 
fod yn barod â’u deunyddiau atgyfnerthu er mwyn 
eu hychwanegu wedi i hanner y plastr gael ei arllwys 
i’r mowld.

  Bydd y teils yn cymryd tua 24 awr i setio o’u gosod 
mewn lle cynnes. Wedyn, gallwch dynnu’r cerdyn yn 
ofalus oddi ar ochrau’r teils a’u gosod wyneb i 
wared ar gyfer eu profi (rhag i’r cerdyn sy’n sownd 
wrth y gwaelod ychwanegu cryfder) drwy bontio 
bwlch o tua 15cm rhwng dau bentwr o lyfrau neu 
flociau pren a gosod masau trwm ar eu pennau. Fel 
arfer, gall y teils gynnal rhwng 5-15kg o bwysau.

Gwers 10

Chwith: Profi cryfder 
teils plastr Paris nes 
eu torri.
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Gwers 10: Taflen waith

Rhwyd mowld
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Byddwch angen
 — Clip 30 (2'50") 

 — Clip 31 (0'35") 

 — Gweithgaredd: o ble y daeth y cyfandiroedd?

 –  Diagram o gyfandiroedd y Ddaear i bob 
myfyriwr eu torri allan (tud. 41)

 –  Taflen waith (tud. 42)

 –  Siswrn

 — Arddangosiadau tectoneg platiau 

 –  Twb mawr o driog melyn wedi’i arllwys i ficer 
mawr (2dm3 fyddai orau) a’i osod mewn oergell 
am 24 awr

 –  Bisged

 –  Lamp lafa

Nodiadau i’r technegydd
 — Trowch y lamp lafa ymlaen o leiaf un awr cyn y 
wers.

 — Os oes modd adfer y fisged oddi ar wyneb 
y triog, gallwch ailddefnyddio’r triog ar gyfer 
gwersi yn y dyfodol drwy ei orchuddio a’i storio 
mewn oergell.

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

 — Dylid cydymffurfio â rheolau arferol y labordy.

Gwneud 
mynyddoedd

Gwers 11 

Addas i rai: 11–16 oed

Cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu:
Prosesau daearegol, tectoneg platiau, 
creigiau igneaidd

Amcanion dysgu:
—  Disgrifiwch sut mae tectoneg platiau yn 

gallu rhyngweithio i ffurfio mynyddoedd, 
llosgfynyddoedd a daeargrynfeydd.

—  Eglurwch sut mae cerrynt darfudiad ym 
mantell y Ddaear yn peri i’r platiau tectonig 
symud.

Gweithgaredd agoriadol
1. Gofynnwch i’r myfyrwyr awgrymu sut y caiff 

mynyddoedd eu ffurfio.

2. Eglurwch fod syniadau gwyddonol cynnar yn credu 
bod y mynyddoedd wedi’u ffurfio pan grebachodd y 
Ddaear wrth iddi oeri, ychydig fel croen pantiog hen 
afal sych.

3. Gofynnwch i’r myfyrwyr gwblhau’r daflen waith  
O ble y daeth y cyfandiroedd?
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Myfyrio ac adolygu
 — Adolygwch yr arddangosiad triog melyn. Peidiwch â 
throi’r bicer y tro hwn, ond anogwch y myfyrwyr i 
ddod i edrych ar y bicer eu hunain. Dylai haneri’r 
fisged fod naill ai wedi gwahanu, neu wedi symud 
gyda’i gilydd tuag at un ochr i’r bicer.

 — Atgoffwch y myfyrwyr fod prosesau daearegol yn 
araf iawn. Mae platiau tectonig yn symud ar tua’r un 
cyflymder ag y bydd eich ewinedd yn tyfu – ychydig 
gentimetrau bob blwyddyn fel arfer.

Beth am archwilio ymhellach?
 — Gofynnwch i’r myfyrwyr awgrymu pa blaned allai fod â’r mynydd uchaf – y blaned Mawrth neu’r Ddaear 
– a chyfiawnhau eu hateb.
 — Gwyliwch Glip 31 lle mae Mark yn egluro fod Olympus Mons ar y blaned Mawrth yn uwch oherwydd 
bod llai o ddisgyrchiant ar y blaned lai o faint.
 — Gofynnwch i’r myfyrwyr ymchwilio i fywyd Alfred Wegener gan ddefnyddio’r daflen waith Hanes drifft 
cyfandirol a thectoneg platiau. Gofynnwch i’r myfyrwyr grynhoi eu canfyddiadau ar ffurf poster neu 
gyflwyniad.

Gweithgareddau datblygu
4.  Eglurwch fod platiau tectonig yn arnofio ar y fantell 

oddi tanyn nhw. Mae’r fantell yn lled solid felly gall 
lifo’n araf iawn dros filoedd o flynyddoedd. 

5.  Gofynnwch i’r myfyrwyr weithio mewn parau i fodelu 
sut y gallai dau blât tectonig ryngweithio gyda’i 
gilydd ar ffin, drwy lithro’u llyfrau gwaith ar arwyneb 
y bwrdd i wneud ymylon cadwrol (trawsffurf), 
ymylon dargyfeiriol (adeiladol) ac ymylon cydgyfeiriol 
a allai arwain at greu mynydd neu islithriad.

6.  Dangoswch i’r myfyrwyr beth sy’n gwneud i’r platiau 
tectonig symud. Defnyddiwch ficer mawr sy’n 
cynnwys triog melyn wedi oeri a dangoswch ei fod 
yn lled-solid drwy ei droi ben i wared. Torrwch 
fisgeden yn ei hanner a gosodwch hi ar ganol 
arwyneb y triog. Nawr, gosodwch y bicer ar dreipod 
dros fflam Bunsen las fach iawn (rheolwch lif y nwy 
drwy ddefnyddio’r tap nwy). Gadewch yr 
arddangosiad hwn tan ddiwedd y wers. 

7.  Dangoswch y lamp lafa i’r myfyrwyr a gofynnwch 
iddynt egluro beth sy’n peri i’r lympiau gwêr symud 
drwy’r dŵr.

8.  Gofynnwch iddynt ddefnyddio eu dealltwriaeth o 
gerrynt darfudiad i egluro beth allai ddigwydd i’r 
modelau o blatiau tectonig (darnau o fisgedi) ar y 
fantell (triog).

9.  Drwy ddefnyddio diagramau, eglurwch sut mae’r 
cerrynt darfudiad hyn yn peri i losgfynyddoedd a 
chadwyni o fynyddoedd gael eu ffurfio (dros fannau 
oer lle mae’r fantell yn suddo ac felly’n llusgo’r 
platiau at ei gilydd).

 10.  Gofynnwch i’r myfyrwyr feddwl pam nad yw 
mynyddoedd yn parhau i dyfu’n uwch ac yn uwch. 

 11.  Gwyliwch Glip 30 lle mae Mark yn egluro po uchaf 
yr aiff mynydd, trymaf oll y bydd, felly mae’n suddo’n 
is i mewn i fantell y ddaear.

Gwers 11

Chwith: Y cyfarpar 
sydd ei angen i weld 
cerrynt darfudiad.
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Cyfandiroedd y Ddaear

Gwers 11: Taflen waith
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O ble y daeth y cyfandiroedd?

Gwers 11: Taflen waith

1. A oes rhywbeth yn eich taro ynglŷn â siâp Gogledd a De America ac Affrica?

2. Torrwch siâp y cyfandiroedd allan.

3. Mor fuan â 1596, roedd pobl wedi sylwi fod siapiau’r cyfandiroedd yn awgrymu y gallen nhw fod 
wedi bod ar un adeg yn rhan o un uwchgyfandir a elwir bellach yn Pangaea, sy’n golygu Pob Tir 
neu Daear Gyfan. Ceisiwch ddarganfod pa siâp oedd Pangaea.

4. Gludwch eich cyfandiroedd isod i ddangos sut y gallai’r cyfandiroedd modern fod wedi edrych 
filiynau lawer o flynyddoedd yn ôl. 
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Hanes drifft cyfandirol a  
thectoneg platiau

Gwers 11: Taflen waith

Yn 1912, awgrymodd Alfred Wegener, meteorolegydd o’r Almaen, fod y cyfandiroedd  
wedi ‘drifftio’ dros wyneb y Ddaear. Pam y credwch chi fod y rhan fwyaf o wyddonwyr  
wedi gwrthod y ddamcaniaeth?

 
Bu farw Wegener yn 1930 a dim ond yn y 1950au a’r 60au y sylweddolodd y  
gymuned wyddonol ei fod yn iawn. Beth yw’r rheswm am hyn yn eich barn chi?
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Dolenni ac adnoddau
Adnoddau addysgol pellach gan y BBC

 — Clipiau o raglenni wedi’u dethol o gynnwys y BBC i 
gyd-fynd â’r cwricwlwm cenedlaethol: 
bbc.co.uk/learningzone/clips

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

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

 — Adnoddau gwyddoniaeth y BBC i athrawon: 
bbc.co.uk/schools/websites/11_16/site/ science.
shtml

 — Porth newyddion diweddaraf am raglenni a 
chynnwys gwyddoniaeth o bob rhan o’r BBC: 
bbc.co.uk/science

 — Cynnwys astudiaethau natur o’r BBC: 
bbc.co.uk/wildlifefinder

 — BBC Bang Goes the Theory. Rhoi gwyddoniaeth a 
thechnoleg ar brawf: 
bbc.co.uk/bang

 — Lawrlwythwch becyn athrawon Bang Goes the 
Theory y BBC o:
bbc.co.uk/schools/teachers/bang

 — Tanysgrifiwch i gylchlythyr BBC Ysgolion am yr holl 
adnoddau dysgu ar gyfer yr ysgol a’r cartref: 
bbc.co.uk/schools

Adnoddau pellach ar gyfer addysg wyddonol
Nid yw’r BBC yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

 — Sefydliad Brenhinol Prydain Fawr: 
www.rigb.org 

Elusen annibynnol sy’n gweithio i gysylltu pobl â byd 
gwyddoniaeth.

Mae’n cynnwys adnoddau addysgol am ddim a 
chlipiau ‘tu ôl i’r llenni’ o Ddarlithoedd Nadolig 2010.

 — Cymdeithas Frenhinol Cemeg: 
www.rsc.org

Wedi’i llunio ar gyfer athrawon cemeg a 
gwyddoniaeth, mae’r wefan yn darparu adnoddau  
gan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a mannau eraill 
i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. I wylio’r 
arbrawf powdwr llaeth y soniwyd amdano ar 
dudalen 16, ewch i www.chemistryteachers.org a 
chwiliwch am ‘Burning milk powder’ gan 
ddefnyddio’r dewis testun am ddim.

 — Invigorate: invigorate.royalsociety.org 

Mae holl adnoddau CA2 a CA3 yn seiliedig ar fywyd 
a gwaith gwyddonol cyn Gymrodyr y Gymdeithas 
Frenhinol, ac mae’r adnoddau CA4 yn seiliedig ar 
arddangosion gwyddonol arloesol o Arddangosfa 
Wyddoniaeth yr Haf y Gymdeithas Frenhinol.

 — Amgueddfa Wyddoniaeth Llundain – 
Addysgwyr: 
www.sciencemuseum.org.uk/educators.aspx 

Cyfoeth o adnoddau a syniadau ar gyfer yr ystafell 
ddosbarth gyda gweithgareddau CA3 a CA4 yn 
seiliedig ar Ddeunyddiau.

 — Y Sefydliad Ffiseg: www.iop.org 

Corff proffesiynol sy’n gweithio i hyrwyddo 
datblygiadau ym maes ffiseg. Mae’n cynnwys 
cymorth i athrawon ac adnoddau ar gyfer yr ystafell 
ddosbarth.

 — CLEAPSS: www.cleapss.org.uk 

Gwasanaeth cynghori sy’n darparu cymorth ym 
maes gwyddoniaeth a thechnoleg i awdurdodau 
lleol ac ysgolion.

 — UK Association for Science and Discovery 
Centres: www.sciencecentres.org.uk

Sefydliad sy’n cynrychioli dros 50 o ganolfannau 
gwyddoniaeth yn y DU a nifer tebyg o ganolfannau 
darganfod mewn amgueddfeydd, gerddi botaneg, 
acwaria a sŵau.

 — Canolfannau Dysgu Gwyddoniaeth: 
www.sciencelearningcentres.org.uk 

Rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer datblygiad 
proffesiynol mewn addysgu gwyddoniaeth.

 — STEMNET (Rhwydwaith Gwyddoniaeth, 
Technoleg, Peirianneg a Mathemateg): 
www.stemnet.org.uk 

Adnoddau STEM i athrawon a myfyrwyr.

 — Y Gymdeithas Fioleg: www.societyofbiology.org 

Sefydliad sy’n gweithio i ymgysylltu â’r cyhoedd  
ac ennyn eu diddordeb mewn gwyddorau bywyd. 
Mae adnoddau ar gael i athrawon yn  
www.practicalbiology.org
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