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Bridgend Outdoor Schools

Ysgolion Awyr agored 
Pen-y-Bont ar Ogwr

Mae nifer helaeth o gyfleoedd ar gyfer dysgu mewn mannau awyr agored, o fewn y gwahanol fanylebau TGAU a BTEC gwyddoniaeth a 
daearyddiaeth. Mae rhai o’r rhain wedi eu nodi isod, gan gynnwys cysylltiadau â datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd, fel y dangosir yn y FfLlRh.

  Gweithgareddau   Adnoddau   Cysylltiadau â llythrennedd a rhifedd 
Dosbarthiad gwymon ar lan y môr – 
Gwyddoniaeth 

Dysgwyr yn tynnu llun trawslun o’r llinellau llanw, gan 
ddefnyddio cwadratau i gofnodi arwynebedd pob 
rhywogaeth a ddarganfyddir ar wahanol gyfnodau 
(yn defnyddio allweddi). Wedyn gallen nhw drosi 
eu data i ddiagram barcud gan egluro pam y maen 
nhw’n meddwl fod pob rhywogaeth o wymon wedi 
cael ei darganfod mewn safle penodol o fewn y parth 
rhynglanwol.

Tapiau mesur, cwadratau,  
allweddi, papur graff

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

Rhifedd
Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau a chysylltiadau. Cynrychioli a 
chyfathrebu. Adolygu.
Defnyddio sgiliau rhif: Defnyddio ffeithiau rhif a’r berthynas rhwng rhifau. 
Ffracsiynau, degolion, canrannau a chymhareb. Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau 
meddwl ac ysgrifenedig. Amcangyfrif a gwirio
Defnyddio sgiliau data: Casglu a chofnodi data, Cyflwyno a dadansoddi data, 
Dehongli canlyniadau.

Gweithgareddau a awgrymir
CA4 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth
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Arolwg cen – megis dangosyddion 
llygrydd – Gwyddoniaeth, 
Daearyddiaeth 

Dysgwyr yn defnyddio allweddi i adnabod cenau yn y 
man awyr agored – gan dynnu llun eu safle ar eu map 
eu hunain o’r man awyr agored. Gallen nhw hefyd 
gofnodi’r arwynebedd a orchuddir gan bob cen, pan 
y mae hynny’n ymarferol. Maen nhw’n ymchwilio i’r 
llygryddion aer posibl sy’n deillio o ddiwydiannau lleol 
a’r rhai sydd wedi eu lleoli yn y cyfeiriad y mae’r gwynt 
yn chwythu ohono. Byddan nhw wedyn yn egluro eu 
canfyddiadau mewn perthynas â’r llygredd aer posibl yn 
y man awyr agored. 

Allweddi, tapiau mesur, 
mynediad i’r rhyngrwyd. 

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
Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau a chysylltiadau. Cynrychioli a 
chyfathrebu. Adolygu.
Defnyddio sgiliau rhif: Ffracsiynau, degolion, canrannau a chymhareb. Cyfrifo gan 
ddefnyddio dulliau meddwl ac ysgrifenedig. Amcangyfrif a gwirio
Defnyddio sgiliau data: Casglu a chofnodi data, Cyflwyno a dadansoddi data, 
Dehongli canlyniadau.

Sut mae sathru yn effeithio ar dyfiant 
gwair? – Gwyddoniaeth 

Yr ardaloedd gorau i wneud y gweithgaredd hwn fyddai: 
cae chwaraeon neu gae lleol ar fferm, sydd wedi cael 
llawer o ddefnydd. Yn amlwg, mae gwair yn bwysig 
yn y ddau le hwn. Mewn cae chwaraeon, mae’r bêl yn 
teithio’n fwy unffurf ar arwyneb gwair da. Ar fferm, mae 
gwair yn hanfodol ar gyfer anifeiliaid sy’n pori ac felly 
mae sathru’r gwair yn difa bwyd anifeiliaid. 

I ddechrau, gallai dysgwyr feddwl sut efallai y byddai 
sathru yn effeithio ar dwf gwair. Wedyn, bydden nhw’n 
gallu tynnu llun diagram wrth raddfa o’r cae. Gan 
ddefnyddio cwadratau sydd wedi eu gosod mewn 
mannu penodol, gallai dysgwyr amcangyfrif y canran o’r 
tir sydd wedi ei orchuddio â gwair. Wedyn, gallen nhw 
fynd ymlaen i egluro sut y gellid gwneud iawn am hyn.  

Tapiau mesur, cwadratau.

Llythrennedd 
Llafaredd ar draws y cwricwlwm: Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau.
Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm: Trefnu syniadau a gwybodaeth. Ysgrifennu’n 
gywir. 

Rhifedd
Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau a chysylltiadau. Cynrychioli a 
chyfathrebu. Adolygu.
Defnyddio sgiliau rhif: Ffracsiynau, degolion, canrannau a chymhareb. Cyfrifo gan 
ddefnyddio dulliau meddwl ac ysgrifenedig. Amcangyfrif a gwirio
Defnyddio sgiliau data: Casglu a chofnodi data, Cyflwyno a dadansoddi data, 
Dehongli canlyniadau.
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Sut mae pwll dŵr yn cynnal bywyd? – 
Gwyddoniaeth 

Dysgwyr yn ymchwilio pwll dŵr lleol yn defnyddio 
allweddi a thechnegau samplo, er mwyn canfod beth 
sy’n byw yn y pwll dŵr a sut mae’r organebau hyn wedi 
addasu i fyw yn y cynefin hwn. Bydden nhw’n gallu 
mynd ymlaen i egluro sut y mae’r organebau hyn yn 
perthyn i’w gilydd, drwy ddefnyddio cadwynau bwydydd 
a gallai’r dosbarth fynd ymlaen i ddatblygu gwe fwydydd 
ar gyfer y pwll dŵr. Gan ddefnyddio technegau samplo, 
gallen nhw ddefnyddio pyramidiau niferoedd, biomas ac 
egni er mwyn adnewyddu effeithlonrwydd egni o fewn y 
we fwydydd.   

Allweddi, rhwydi, ac ati.

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
Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau a chysylltiadau. Cynrychioli a 
chyfathrebu. Adolygu.
Defnyddio sgiliau rhif: Ffracsiynau, degolion, canrannau a chymhareb. Cyfrifo gan 
ddefnyddio dulliau meddwl ac ysgrifenedig. Amcangyfrif a gwirio
Defnyddio sgiliau data: Casglu a chofnodi data, Cyflwyno a dadansoddi data, 
Dehongli canlyniadau.

Ymchwilio i lygredd mewn afon – 
Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth 

Dysgwyr yn astudio ffrwd/afon leol er mwyn canfod pa 
organebau sy’n byw ynddi a pha ffactorau anfiotig sy’n 
cynnal bywyd. Maen nhw’n ystyried crynodiad ocsigen, 
cyfradd llifiant, pH ac ati. Gan edrych ar lygredd posibl, 
maen nhw’n adolygu ansawdd y dwr dwrg edrych ar 
ddangosyddion ansawdd dŵr megis:
Dŵr glân – nymff pryf y cerrig, nymff clêr Mai 
Peth llygredd – berdys dŵr croyw, larfâu pryf pric 
Llygredd canolig – cynrhon coch, llau’r dŵr 
Llygredd uchel – cynrhon cynffon-llygoden fawr,llyngyr 
llaid

Mae’r gwefannau yn: http://www.nuffieldfoundation.
org/practical-biology/monitoring-water-pollution-
invertebrate-indicator-species
yn darparu mwy o wybodaeth am y defnydd o 
organebau o’r fath megis dangosyddion llygredd. 

Gallai dysgwyr fynd ymlaen i ystyried y diwydiannau/
ffermio sydd efallai yn achosi llygredd yn lleol, gan 
awgrymu effaith pob un ar yr organebau hyn.  

Rhwydi, poteli samplau, ac 
ati, allweddi, mesuryddion 
llif, monitorau ocsigen 
digidol, pH.

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. 

Rhifedd
Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau a chysylltiadau. Cynrychioli a 
chyfathrebu. Adolygu.
Defnyddio sgiliau rhif: Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau meddwl ac ysgrifenedig. 
Amcangyfrif a gwirio
Defnyddio sgiliau data: Casglu a chofnodi data, Cyflwyno a dadansoddi data, 
Dehongli canlyniadau.


