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Dod i gasgliadau

• Sut mae’n edrych? Sut ydych chi’n gwybod?• Ydych chi wedi gweld unrhyw beth fel hyn o’r blaen? Yn lle? Sut oedd o’n debyg? Ym mha ffordd oedd o’n debyg?
• Ble ydych chi’n meddwl y tynnwyd y llun hwn? Pam ydych chi’n meddwl hynny?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Sylwi ar y sgwâr ffynhonnell

• Pa siâp ydyw?
• Pa liw ydyw?
• Beth arall allwch chi ei weld?• Sut fyddech chi’n gallu disgrifi o beth ydych chi’n ei weld?

Tasg 1

Tasg 2

Llunio 
cwestiynau

• Beth yn union ydych chi eisiau ei wybod?• Pa eiriau cwestiwn y gallwch chi eu defnyddio i lunio cwestiynau? Pa rai yw’r gorau? Pam?• Ydi o’n gwestiwn eglur i rywun arall ei ddeall? Pam?• Ydi o’n gwestiwn hawdd ei ateb? Ydi hynny’n ei wneud yn gwestiwn da? Pam?• Sut fyddech chi’n gallu geirio’r cwestiwn i’w wneud yn fwy penagored? Pam fyddai hynny’n syniad da?

Tasg 3
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Tabl yn dangos mathau o gen ac ansawdd yr aer

Ansawdd yr aer

Y prif fath o gennau a 
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Gwael iawn

Dim cennau, dim ond algâu 

gwyrdd
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Cennau cramennog

Braidd yn wael
Cennau deiliog

Aer glân 
Cennau canghennog
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Cyfleoedd i ddatblygu

Llythrennedd 
Llafaredd ar draws y cwricwlwm: Datblygu a 
chyflwyno gwybodaeth a syniadau.

Darllen ar draws y cwricwlwm: Canfod, dethol 
a defnyddio gwybodaeth, Ymateb i’r hyn a 
ddarllenwyd. 

Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm: Trefnu 
syniadau a gwybodaeth, Ysgrifennu’n gywir.

Rhifedd
Mae’r sgiliau rhif y gellid cael tystiolaeth ohonynt gan 
ddysgwyr wrth wneud y gweithgaredd hwn yn is na’r 
hyn sy’n ofynnol yn y FfLlRh ar gyfer y grŵp oedran 
hwn ac felly nid ydynt wedi eu nodi yma.

FfLlRh 

Ceisiwch annog y dysgwyr i ofyn cwestiynau 
am y llun. Mae’r cwestiynau a ofynnir yn 
datblygu sgiliau’r dysgwyr ym meysydd arsylwi, 
llythrennedd, yn ogystal ag ymchwilio. Mae 
disgwyl iddynt lunio cwestiynau ‘da’ er mwyn 
sicrhau bod yr wyddoniaeth y maen nhw’n ei 
defnyddio’n rhesymegol, dibynadwy a chywir. 
Caiff y canfyddiadau eu casglu trwy ymchwilio 
i’w cwestiynau eu hunain a thynnu eu casgliadau 
eu hunain. Mae’r dysgwyr yn cyflwyno eu 
canfyddiadau mewn cyflwyniad dau funud i’r 
dosbarth. Yna, maen nhw’n gwneud arolwg 
o gennau er mwyn penderfynu ar ansawdd 
yr aer yn eu man awyr agored lleol ac maen 
nhw’n ysgrifennu llythyr i bapur newydd lleol yn 
disgrifio eu canfyddiadau.

CA3 Gwyddoniaeth  
Sgiliau – C1,2; YC 3, 5; YD2, 3, 4, 5; YM2

Ystod – C-ddO 6

Cwricwlwm 
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Adnoddau 

Adnoddau sy’n cael eu cynnwys gyda’r gweithgaredd hwn 
1 Sleid PowerPoint fel sgwâr ffynhonnell.

2 Tabl o fathau o gennau ac ansawdd yr aer.

3
Cwestiynau a awgrymir mewn setiau, yn gysylltiedig â phob rhan o’r sgwâr ffynhonnell, y gellir eu rhoi 
i bob pâr wrth iddynt ddechrau pob adran. Neu, gall yr athro neu’r athrawes ddefnyddio’r cwestiynau 
hyn.

Adnoddau y mae angen sicrhau eu bod ar gael
Hefyd bydd angen dull dosbarthu cennau ar y dysgwyr, i o leiaf dri math, Canghennog, Deiliog a 
Chramennog. Mae allwedd ar gael ar wefan Cymdeithas Cen Prydain: 
http://www.thebls.org.uk/sites/default/files/files/Which%20lichens%20can%20you%20find.pdf.
Hefyd, mae taflen waith i’r dysgwyr wneud arolwg syml o gennau a chofnodi eu canfyddiadau’n 
genedlaethol ar gael ar wefan OPAL ar http://www.airsurvey.org/.

Bydd angen peth gwybodaeth flaenorol am ffyngau ac algâu ar y dysgwyr, er y gallai’r 
wybodaeth honno fod yn eithaf cyfyngedig, hynny yw, bod ganddynt ryw syniad beth yw 
algâu.

Argraffwch y sleid PowerPoint ar bapur A3, digon i gael un rhwng 2-4 dysgwr. Argraffwch yr 
allwedd, os oes angen, a’r tabl sy’n dangos mathau o gennau ac ansawdd aer.

Paratoi

Sut i wneud y gweithgaredd

Asesu Risg

Cyn gwneud gweithgareddau yn yr awyr agored, darllenwch Asesu risg mewn mannau awyr agored (hy-
pergyswllt). Bydd angen i chi ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch eich ysgol eich hun ac yna wneud eich 
asesiadau risg eich hun sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r man awyr agored yr ydych am ei ddefnyddio. 
Hefyd, er bod y rhan fwyaf o gennau yn y Deyrnas Unedig yn fwytadwy, mae un neu ddau sy’n wenwynig. 
Felly gofynnwch i’r dysgwyr beidio â chyffwrdd y cennau y byddan nhw’n dod o hyd iddynt, ac os byddan 
nhw’n gwneud, bydd angen iddynt olchi eu dwylo’n drylwyr.

Ceisiwch annog parau neu grwpiau bach o’r dysgwyr i ofyn cwestiynau am y llun trwy ateb y 
cwestiynau o’i gwmpas. Gofynnwch iddynt drafod eu syniadau, gwnewch yn siŵr eu bod yn 
esbonio’r rhesymau am eu syniadau, ac ysgrifennwch nhw yn y rhannau perthnasol o’r sgwâr 
ffynhonnell.

Gwneud y gweithgaredd
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Dechreuwch yng nghanol y sgwâr ffynhonnell a gofynnwch i’r dysgwyr edrych yn agos iawn 
ar y llun a disgrifio’r hyn y gallan nhw ei weld. Efallai y bydd rhai o’r dysgwyr yn gweld hyn 
yn anodd iawn ac yn dechrau dyfalu/dod i gasgliadau - ceisiwch sicrhau bod y dysgwyr yn 
canolbwyntio ar ofyn cwestiynau fel:

• Pa siâp ydyw?
• Pa liw ydyw?
• Beth arall allwch chi ei weld?
• Sut fyddech chi’n gallu disgrifio beth ydych chi’n ei weld?

Tasg 1: Sylwi ar y sgwâr ffynhonnell

Gofynnwch i’r dysgwyr gysylltu’r hyn y maen nhw’n gallu ei weld â beth maen nhw’n feddwl y 
mae’r llun yn ei gyfleu. Gofynnwch gwestiynau megis:

• Sut mae’n edrych? Sut ydych chi’n gwybod?
• Ydych chi wedi gweld unrhyw beth fel hyn o’r blaen? Yn lle? Sut oedd o’n debyg? Ym 

mha ffordd oedd o’n debyg?
• Ble ydych chi’n meddwl y tynnwyd y llun hwn? Pam ydych chi’n meddwl hynny?

Tasg 2: Dod i gasgliadau

Cyn gwneud y gweithgaredd hwn, bydd angen i’r dysgwyr ddeall sut i lunio cwestiynau o 
ansawdd da. Wrth iddynt lunio cwestiynau, gofynnwch iddynt eu rhannu gyda’r grŵp ac 
ystyried y ffordd orau i’w geirio. Efallai y byddech yn gallu gofyn cwestiynau i’r dysgwyr, 
megis:

• Beth yn union ydych chi eisiau ei wybod?
• Pa eiriau cwestiwn y gallwch chi eu defnyddio i lunio cwestiynau? Pa rai yw’r gorau? 

Pam?
• Ydi o’n gwestiwn eglur i rywun arall ei ddeall? Pam?
• Ydi o’n gwestiwn hawdd ei ateb? Ydi hynny’n ei wneud yn gwestiwn da? Pam?
• Sut fyddech chi’n gallu geirio’r cwestiwn i’w wneud yn fwy penagored? Pam fyddai 

hynny’n syniad da?

Tasg 3: Llunio cwestiynau
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Bydd y rhan fwyaf o’r dysgwyr yn cynnig cwestiynau cyffredinol ynglŷn â sut fyddan nhw’n 
ymchwilio i’w hatebion; mae atebion fel ‘ar y rhyngrwyd’ neu ‘mewn llyfrau’ neu ‘ewch i’r 
llyfrgell’ yn lefel isel iawn. Ceisiwch symud y dysgwyr i ffwrdd oddi wrth atebion fel hyn, 
gofynnwch iddynt gysylltu pob un o’u cwestiynau â’r dull gorau o gael hyd i ateb. Pan maen 
nhw’n cynnig ‘y rhyngrwyd’ gofynnwch gwestiynau tebyg i’r rhai isod a cheisiwch eu hannog i 
ysgrifennu eu hatebion yn llawn ar y sgwâr ffynhonnell:

• Pa beiriant chwilio fyddwch chi’n ei ddefnyddio? Pam ydych chi wedi dewis yr un yma?
• Pa dermau chwilio fyddech chi’n gallu eu defnyddio? Pa rai yw’r gorau? Pam?
• Pa fath o safleoedd fydd y rhai gorau i edrych arnynt? Pam?

Os bydd y dysgwyr yn dewis llyfrau neu lyfrgelloedd gofynnwch gwestiynau fel hyn:

• Pa fathau o lyfrau fyddwch chi’n chwilio amdanynt? Pam?
• Ym mha adran fyddai’r llyfrau hyn mewn llyfrgell? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
• Sut ddylech chi ddefnyddio system lyfrgell? Sut ydych chi’n gwybod hyn?
• Sut ddylech chi ddefnyddio mynegai? Sut ydych chi’n gwybod hyn?

Tasg 4: Paratoi tuag at ymchwilio

Wrth i’r dysgwyr wneud eu cyflwyniad i’r dosbarth, gwnewch yn siŵr fod pob cyflwyniad 
yn cael ei amseru’n gywir trwy ddefnyddio stopwats neu gloc cyfrif i lawr ar y bwrdd gwyn. 
Rhowch rybudd ‘dim ond 30 eiliad ar ôl’ fel bod gan y cyflwynydd amser i grynhoi. Byddech 
yn gallu gofyn i’r dysgwyr hunanasesu neu asesu ei gilydd yn erbyn eu meini prawf 
llwyddiant ar gyfer cyflwyniadau da, a ddefnyddiwyd efallai mewn gwaith blaenorol neu a 
luniwyd cyn eu cyflwyniadau eu hunain.

Tasg 6: Cyflwyno 

Bydd angen i’r dysgwyr benderfynu sut maen nhw am gyflwyno’r wybodaeth y byddan nhw’n 
ei darganfod. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod mai dim ond dau funud fydd ganddynt 
i’w chyflwyno oherwydd bydd hyn yn sicrhau nad ydynt yn cynnwys gormod o wybodaeth 
anghywir a cheisiwch eu hannog i gael dealltwriaeth glir o’u hatebion. Bydd hyn yn eu helpu 
i ddatblygu sgiliau crynhoi da. Efallai y byddwch am ofyn cwestiynau i’r dysgwyr wrth iddynt 
ymchwilio, er enghraifft:

• Pa wefannau ydych chi’n mynd i’w defnyddio? Pam defnyddio’r rheini?
• Sut ydych chi’n gwybod bod gwybodaeth yn ddibynadwy?
• Allai’r wybodaeth honno ddangos tuedd? Pam ydych chi’n meddwl hynny?

Tasg 5: Ymchwilio
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Mae cennau wedi bod yn cael eu defnyddio ers nifer o flynyddoedd fel dangosyddion pH 
mewn papur litmws. Gofynnwch i’r dysgwyr wneud braslun o’u man awyr agored  a labelu 
cyfesurynnau’r cwmpawd a chyfeiriad y prifwynt. O fewn y man awyr agored hwn, gofynnwch 
iddynt naill ai ganolbwyntio ar y coed neu’r creigiau mawr, yn dibynnu pa rai sydd i’w gweld 
yn y man awyr agored. Byddai angen iddynt nodi safle’r coed a’r creigiau mwyaf ar eu map.

Yna, dylent nodi a marcio ar eu map safle’r gwahanol fathau o gennau (canghennog, deiliog 
neu gramennog) y maen nhw’n eu darganfod ar y coed/creigiau. Mae’n bwysig eu bod yn 
nodi ar ba ochr i goeden/graig y maen nhw’n dod o hyd i fath arbennig o gen.

Ar ôl dod yn ôl i’r ystafell ddosbarth, rhannwch y tabl mathau o gennau ac ansawdd aer 
(Adnodd 2). Gofynnwch i’r dysgwyr, yn eu grwpiau, ddod â’u canfyddiadau at ei gilydd a’u 
trafod:

• Pa fath o gen wnaethoch ei ddarganfod fwyaf? Pam ydych chi’n meddwl bod mwy 
ohonynt? Beth mae hyn yn ei ddweud wrthych am ansawdd yr aer?

• Ydi cyfrif nifer pob math o gen yn ddigon i chi wneud casgliadau pendant am ansawdd yr 
aer? Pam? Beth fyddech chi’n gallu ei wneud i sicrhau eich bod wedi gwneud casgliadau 
pendant?

• Ble wnaethoch chi ddarganfod y rhan fwyaf o gennau deiliog? Sut oedd cennau deiliog 
wedi eu dosbarthu o ran cyfeiriadau’r cwmpawd? Sut oedd cennau deiliog wedi eu 
dosbarthu o ran y prifwynt? Beth mae hyn yn ei ddweud wrthych?

• Ble wnaethoch chi ddarganfod y rhan fwyaf o gennau canghennog? Sut oedd cennau 
canghennog wedi eu dosbarthu o ran cyfeiriadau’r cwmpawd? Sut oedd cennau 
canghennog wedi eu dosbarthu o ran y prifwynt? Beth mae hyn yn ei ddweud wrthych?

• Ble wnaethoch chi ddarganfod y rhan fwyaf o gennau cramennog? Sut oedd cennau 
cramennog wedi eu dosbarthu o ran cyfeiriadau’r cwmpawd? Sut oedd cennau 
cramennog wedi eu dosbarthu o ran y prifwynt? Beth mae hyn yn ei ddweud wrthych?

Gofynnwch i’r dysgwyr ddod i’w casgliadau eu hunain ar sail eu canfyddiadau.

Tasg 7: Cennau fel dangosyddion llygredd aer
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Asesu mewn perthynas â’r FfLlRh 

 Llinyn  Elfen Agwedd

Llafaredd 
ar draws y 
cwricwlwm

Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a 
syniadau

Siarad

Gwrando

Cydweithio a thrafod

Darllen ar draws 
y cwricwlwm

Canfod, dethol a defnyddio 
gwybodaeth Strategaethau darllen

Ymateb i’r hyn a ddarllenwyd
Darllen a deall

Ymateb a dadansoddi

Ysgrifennu ar 
draws y 
cwricwlwm

Trefnu syniadau a gwybodaeth
Ystyr, dibenion, darllenwyr

Strwythur a threfn

Ysgrifennu’n gywir
Iaith

Cystrawen, Atalnodi, Sillafu, Llawysgrifen

Llythrennedd

Gallai’r dysgwyr arddangos nifer o elfennau ac agweddau wrth iddynt wneud y gweithgaredd hwn. 
Dangosir prif feysydd ffocws y gweithgaredd o fewn y FfLlRh fel blychau wedi eu tywyllu yn y tabl isod.

Erbyn hyn dylai’r dysgwyr fod wedi dod i gasgliadau ynglŷn ag ansawdd yr aer yn eu man awyr 
agored lleol. Gofynnwch iddynt ddefnyddio’r casgliadau hyn i ysgrifennu llythyr i bapur newydd 
lleol yn disgrifio eu casgliadau ac yn tynnu sylw at unrhyw broblemau ynglŷn ag ansawdd yr aer 
y maen nhw wedi sylwi arnynt. Er enghraifft, bydden nhw’n gallu gofyn a yw diwydiant lleol yn 
llygru’r aer yng nghyffiniau’r ysgol. Yn groes i hyn, bydden nhw’n gallu canmol ansawdd yr aer 
yn lleol a diolch naill ai i ddiwydiannau lleol neu bell (yn dibynnu ar y prifwyntoedd) am sicrhau 
bod ansawdd yr aer yn dda.

• Beth ydych chi wedi ei ddarganfod o’ch arolwg o gennau?
• Sut mae eich canfyddiadau wedi eu cysylltu â diwydiannau lleol neu rai pellach i ffwrdd? Sut 

ydych chi’n gwybod?
• Sut allwch chi fynegi eich canfyddiadau mewn llythyr?
• Beth yw’r prif bwyntiau yr ydych eisiau eu cynnwys? Pam mai’r rhain yw eich prif bwyntiau?
• Pa eiriau emosiynol ydych chi am eu defnyddio? Pam?
• Pa dermau gwyddonol ydych chi am eu defnyddio? Pam?
• Sut gallai defnyddio termau gwyddonol penodol eich helpu i gyfleu eich pwyntiau?
• Beth ydych chi’n ei wybod am strwythur a ffurf llythyr? Sut ydych chi’n gwybod y pethau 

hyn?
• Sut fyddwch chi’n fformatio eich llythyr?
• Fyddwch chi’n ysgrifennu eich llythyr â llaw neu’n ei deipio? Pam?

Os ydych chi’n awyddus i ddatblygu’r syniadau am lygredd aer ymhellach, byddech yn gallu 
edrych ar y gwahanol nwyon sy’n cael eu cynhyrchu gan ddiwydiannau lleol, sut maen nhw’n 
lleihau’r nwyon a ryddheir a pha effeithiau y bydden nhw’n gallu eu cael ar yr amgylchedd.

Tasg 8: Llythyr i bapur newydd lleol


