
GWYLIWR YR HAUL
Ni ddylech BYTH edrych yn 
syth i gyfeiriad yr Haul, ond 
byddwch yn gallu gweld ein 
seren agosaf yn ddiogel 
drwy ddefnyddio’r gwyliwr 
hwn. Bydd angen y canlynol 
arnoch: Bocs grawnfwyd, 
cerdyn neu bapur gwyn (yr 
un maint â gwaelod y bocs), 
ffoil, tâp a phin. 

1   Agorwch dop y bocs 
grawnfwyd a glynwch y 
cerdyn gwyn y tu mewn i’r 
gwaelod. Dyma lle byddwch 
yn edrych.

 2   Dylech gael gwared ar y 
ddau dab bach ar dop y 
bocs a thorri 4cm oddi ar 
ddwy ochr y ddau fflap mwy 
o faint.

 3   Plygwch y fflapiau sydd ar ôl 
a’u glynu â thâp, gan adael 
dau dwll petryalog, sef A a B. 

4   Rhowch y ffoil dros dwll A a’i 
lynu â thâp. 

5   Torrwch dwll yng nghanol y 
ffoil yn ofalus gyda phin – 
gwnewch yn siŵr fod y twll 
yn un bach! 

 6   Sefwch gyda’ch cefn at yr 
Haul, gan adael i’r golau fynd 
i mewn drwy’r twll bach.

 7   Edrychwch drwy dwll B ac fe 
welwch ddarlun o’r Haul ar 
waelod y bocs! 

FFEITHIAU AM YR HAUL

Disgyrchiant: 28 (Y Ddaear 
= 1)
Planedau: 8 yn cylchdroi
Màs: 333,000 (Y Ddaear = 1)
Maint: 110 gwaith yn fwy 
llydan na’r Ddaear
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METEOROID, METEOR 
NEU FETEORYN? 
Darnau bach o lwch neu 
graig sy’n symud drwy’r 
gofod yw meteoroidau. 
Os byddant yn dod i mewn i 
atmosffer y Ddaear ac yn 
dechrau llosgi, byddant yn 
troi’n feteorau (neu sêr 
gwib). Os byddant yn taro’r 
ddaear cyn llosgi’n ddim, 
caiff craterau eu ffurfio  
sy’n troi’n feteorynnau. 
Dyma sut i wneud eich 
crater eich hun! 

Bydd angen y canlynol 
arnoch: Dysgl fas sydd o leiaf 
30cm sgwâr, blawd, powdwr 
coco, cerrig o wahanol faint. 
Rhybudd: Gall hyn droi’n flêr! 
1   Llenwch y ddysgl â 3-4cm 

o flawd. 
 2   Rhowch ychydig o’r coco ar 

ben y blawd. (Bydd hyn yn 
gwneud y trawiadau’n haws 
eu gweld.) 

 3   Dewiswch un o’r cerrig lleiaf 
a gollyngwch ef (peidiwch â’i 
daflu) o lefel y llygad i mewn 
i’r blawd i greu crater. 

4   Nesaf, gollyngwch garreg o 
faint canolig o’r un uchder. 
Beth sy’n wahanol am y 
crater a ffurfiwyd? 

 5   Nawr, gollyngwch y garreg 
fwyaf o’r un uchder. 

 6   Cymharwch y craterau a 
wnaed gan bob carreg.

FFEITHIAU AM Y BLANED MERCHER

Disgyrchiant: 0.38 (Y Ddaear 
= 1)
Lleuadau: 0
Màs: 0.055 (Y Ddaear = 1)
Pellter o’r Haul: 0.4 US
(Uned Seryddol) 
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CYSAWD YR HAUL A 
PHAPUR TOILED 
Gwnewch fodel o Gysawd yr 
Haul gan ddefnyddio un darn 
o bapur toiled i gynrychioli 
10,000,000 o filltiroedd! 
1  Y darn cyntaf yw’r Haul. 
 2   Rholiwch 3.6 darn arall, 

dyma’r blaned Mercher! 
Defnyddiwch lun o’r blaned 
neu wrthrych sy’n ei 
chynrychioli i gofnodi ei 
lleoliad. 

 3   Rholiwch 3.1 darn arall 
(6.7 i gyd) – dyma’r blaned 
Gwener. Cofnodwch ei 
lleoliad! 

4   Daliwch ati nes eich bod yn 
cyrraedd y blaned Neifion. 

FFEITHIAU AM Y BLANED GWENER

Disgyrchiant: 0.9 (Y Ddaear 
= 1)
Lleuadau: 0
Màs: 0.815 (Y Ddaear = 1)
Pellter o’r Haul: 0.7 US
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Planed / Nifer y darnau o 
bapur toiled o’r Haul / Nifer y 
darnau o’r gwrthrych 
blaenorol / Gwrthrych

Mercher / 3.6 / 3.6 / 
Corn pupur

Gwener / 6.7 / 3.1 / 
Tomato ceirios

Y Ddaear / 9.3 / 2.6 / 
Tomato ceirios

Mawrth / 14.1 / 4.8 / Llusen

Iau / 48.4 / 34.3 / Melon dŵr

Sadwrn / 88.7 / 40.3 / 
Grawnffrwyth mawr

Wranws / 178.7 / 90 / Afal

Neifion / 279.7 / 101 / Leim
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PA MOR DYWYLL YW EICH 
AWYR CHI? 
Gall llygredd golau beri 
problem oherwydd mae’n ei 
gwneud yn anodd gweld y sêr. 
Gallwch weithio allan pa mor 
dywyll yw eich awyr drwy 
edrych am ddwy nodwedd yn 
ffurfafen y nos. Defnyddiwch 
y siartiau yn y Canllaw i’r Sêr 
ar y wefan Stargazing i’ch 
helpu i ddod o hyd iddynt. 
Bydd angen awyr glir arnoch  
i geisio gwneud hyn.

 1   Allwch chi weld wyth prif 
seren Orion (Darlun 1)? 
Os gallwch weld Orion, 
ceisiwch gyfrif y sêr y 
gallwch eu gweld o amgylch 
yr wyth prif seren. 

 2   Allwch chi weld ein galaeth, 
y Llwybr Llaethog (Darlun 2)? 

Mae hyn yn golygu bod eich 
awyr yn dywyll iawn!

 3   Ceisiwch wneud hyn eto 
mewn lleoliad arall a 
chymharwch y canlyniadau. 

4   Ewch i bbc.co.uk/
stargazing a dilynwch y 
ddolen Dark Sky Discovery i 
ddysgu ble mae’r awyr yn 
dywyll yn eich ardal chi. 
Gallwch hyd yn oed enwebu 
eich ardal chi! 

FFEITHIAU AM Y DDAEAR

Disgyrchiant: 1
Lleuadau: 1
Màs: 1
Pellter o’r Haul: 1 US
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CERDDED YMYSG Y SÊR 
Gan ddefnyddio canhwyllau 
bach, bagiau papur brown a 
rhywfaint o dywod neu 
bridd, gallwch ail-greu 
cytser ar y ddaear. 
!    Dylai oedolyn fod yn 

bresennol wrth wneud hyn. 
1   Ewch y tu allan a dewiswch 

fan tywyll – byddai llethr 
bach yn ddelfrydol hefyd. 

 2   Sicrhewch fod eich 
bagiau’n ddigon trwm drwy 
eu llenwi â digon o dywod. 

 3   Rhowch gannwyll mewn 
un bag ar ben y tywod a’i 
chynnau. 

4   Mesurwch y pellter at y 
seren nesaf yn Orion a 
rhowch fag arall yma, 
ynghyd â channwyll arall 
wedi’i chynnau.

 5   Pan fyddwch wedi gwneud 
hyn ar gyfer yr wyth seren, 
cymerwch gam yn ôl ac 
edmygwch Orion! 

 6   Ceisiwch ddefnyddio 
Canllaw i’r Sêr Stargazing 
LIVE ar y wefan i greu mwy 
o gytserau. 

FFEITHIAU AM Y BLANED MAWRTH

Disgyrchiant: 0.38 (Y Ddaear 
= 1)
Lleuadau: 2 – Deimos a 
Phobos
Màs: 0.107 (Y Ddaear = 1)
Pellter o’r Haul: 1.5 US
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TYNNU LLUN O 
FFURFAFEN Y NOS
Gall y rhan fwyaf o gamerâu 
digidol dynnu lluniau 
sylfaenol o’r sêr. 
1   Defnyddiwch drybedd 

neu rhowch eich camera ar 
rywbeth cadarn i sicrhau 
na fydd yn ysgwyd. 

  Pennwch y ffocws: 
Peidiwch â gadael i’r 
camera ffocysu’n 
awtomatig gan na fydd hyn 
yn gweithio’n dda yn y 
tywyllwch, a dewiswch y 
gosodiad ‘infinity’. (∝)

  Addaswch y 
sensitifrwydd: Rhif ISO 
uwch = yn fwy sensitif ac yn 
ei gwneud yn haws tynnu 
lluniau o wrthrychau aneglur. 
(Os yw’r ISO yn rhy uchel 
efallai y cewch ‘sŵn’ digidol 
a allai ddifetha eich llun.) 

I gael rhagor o gyngor, 
lawrlwythwch ein canllaw ar 
dynnu lluniau o ffurfafen y nos 
yn bbc.co.uk/stargazing

 2

 3   Mireiniwch y ffocws: 
Pwyntiwch eich camera at 
seren lachar ac addaswch y 
ffocws nes ei bod yn glir. 

4   Addaswch yr agorfa 
(‘aperture’ yn Saesneg): 
Os gallwch wneud hynny, 
dewiswch rif-f lleiaf y camera 
(caiff mwy o olau ei adael i 
mewn).

 5   Peidiwch â defnyddio 
gosodiad ‘zoom’ eich 
camera. 

 6

FFEITHIAU AM Y BLANED IAU

Disgyrchiant: 2.64 (Y Ddaear 
= 1)
Lleuadau: 64 wedi’u 
darganfod hyd yma – y 
mwyaf yw Ganymede, 
Calisto, Io ac Ewropa
Màs: 318 (Y Ddaear = 1)
Pellter o’r Haul: 5.2 US
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CREU EICH ROCED  
EICH HUN! 
Mae angen tanwydd ar 
rocedi i’w tanio drwy 
atmosffer y Ddaear. Dyma  
sut i greu roced syml wedi’i 
phweru gan garbon deuocsid. 
Bydd angen y canlynol 
arnoch: Tiwb o dabledi fitamin 
sy’n rhyddhau swigod (neu 
flwch ffilm), dŵr, sbectol 
ddiogelwch. 
!    Dylai oedolion oruchwylio 

plant yn ystod y gweithgaredd 
hwn. Gwisgwch sbectol i 
ddiogelu’ch llygaid ac ewch 
allan i’r awyr agored – gall 
hyn droi’n flêr! 

1   Tynnwch y caead oddi ar y 
tiwb gwag ac arllwyswch 
ddwy lwy de (10ml) o ddŵr i 
mewn iddo. 

 2   Rhowch hanner tabled yn 
y blwch a chaewch y caead 
yn syth! 

 3   Heb oedi, rhowch y roced ar 
arwyneb gwastad gyda’r 
CAEAD YN WYNEBU’R 
LLAWR a CHAMWCH YN 
ÔL o leiaf 2 fetr. 

4   Ar ôl 10 eiliad dylai eich roced 
saethu i fyny i’r awyr! 

 5   Os na fydd yn gwneud hyn, 
arhoswch o leiaf 30 eiliad 
cyn mynd ati. 
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Fitamin sy’n 
rhyddhau 
swigod

Caead yn 
wynebu’r 
llawr

FFEITHIAU AM Y BLANED SADWRN

Disgyrchiant: 1.16 (Y Ddaear 
= 1)
Lleuadau: 62 wedi’u 
cadarnhau, gan gynnwys 
Titan ac Enceladus
Màs: 95 (Y Ddaear = 1)
Pellter o’r Haul: 9.6 US
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PLANETARIWM BACH
Gwnewch eich arddangosfa 
eich hun o ffurfafen y nos  
chadwch yn sych! Bydd 
angen ymbarél chwe-
phanel tywyll, smotiau 
gwyn a melyn gludiog a 
sticeri tenau hir arnoch. 
1   Agorwch eich ymbarél. 

Mae’r canol yn cynrychioli 
Seren y Gogledd (Polaris).

 2   Defnyddiwch y diagram i’ch 
helpu i lunio’r cytserau gan 
ddefnyddio’r smotiau gwyn 
i greu yr Arth Fach, yr Aradr 
a Llys Dôn. Mae’r rhain yn 
gytserau ambegynol sy’n 
ymddangos fel petaent yn 

 3

4

FFEITHIAU AM Y BLANED WRANWS

Disgyrchiant: 0.89 (Y Ddaear 
= 1)
Lleuadau: 27 sy’n hysbys, gan 
gynnwys Titania, Oberon, 
Wmbriel, Ariel a Miranda
Màs: 14.5 (Y Ddaear = 1)
Pellter o’r Haul: 19.2 US
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PLANETARIWM BACH AR YMBARÉL

cylchdroi o amgylch Polaris 
heb symud islaw’r gorwel. 

  Defnyddiwch y smotiau 
melyn i greu cytserau 
tymhorol (y gellir eu gweld ar 
adegau penodol o’r flwyddyn) 
a chysylltwch y sêr â’r sticeri 
tenau hir a’u labelu. 

  Ar ôl i chi gwneud hyn, 
gallwch ddefnyddio eich 
planetariwm bach i’ch helpu i 
syllu ar y sêr!  

http://www.bbc.co.uk/stargazing


1   Torrwch y cerdyn yn dri darn 
sy’n mesur 2.5cm x 13cm  
yr un. 

 2   Defnyddiwch dâp i lynu dau 
o’r darnau gyda’i gilydd i 
ffurfio cylch. Gwnewch yn 
siŵr eu bod yn gorgyffwrdd 
er mwyn creu cylch da. 

 3   Defnyddiwch y stribyn olaf i 
greu cylch llai. 

4   Defnyddiwch dâp i lynu’r 
cylchoedd wrth bennau’r 
gwelltyn, fel y dangosir. 

 5   Lansiwch eich stiliwr i mewn 
i’r atmosffer planedol a 
gwyliwch ef yn hedfan! 

ARCHWILIO’R 
ATMOSFFER GYDA 
STILIWR CYLCHOG
Mae gwyddonwyr yn 
edrych am ffyrdd newydd o 
archwilio planedau eraill, 
ac mae rhai stilwyr wedi’u 
dylunio i deithio drwy’r 
atmosffer planedol. 
Ceisiwch greu eich stiliwr 
eich hun! Bydd angen y 
canlynol arnoch: Gwelltyn 
yfed (na ellir ei blygu), 
cerdyn indecs neu ddarn o 
bapur anhyblyg a phren 
mesur. 

FFEITHIAU AM Y BLANED NEIFION

Disgyrchiant: 1.14 (Y Ddaear 
= 1)
Lleuadau: 13 sy’n hysbys, 
gan gynnwys Triton
Màs: 17 (Y Ddaear = 1)
Pellter o’r Haul: 30 US
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