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Pwy ydyn ni

Rydyn ni’n grŵp o wyddonwyr o wahanol Brifysgolion ledled y DU, gan gynnwys Prifysgol Manceinion, a

Phrosiect y Ddaear yng Nghymru, sy’n cyfleu’r consensws gwyddonol cyfredol ynghylch sut mae bwyd yn

cyfrannu at newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â chynnig rhaglen hanner diwrnod newydd sbon o’r enw

‘Brathiad i Newid Hinsawdd - Cymru’.

Mae ‘Brathiad i Newid Hinsawdd’ (TakeABiteCC) yn brosiect arloesol sy’n ceisio mynd i’r afael â’r mater

hwn drwy ddatblygu deunyddiau addysgol ac allgymorth hwyliog i ymgysylltu â’r cyhoedd er mwyn codi

ymwybyddiaeth o’r pwnc hwn, hyrwyddo ymddygiad defnyddio bwyd cynaliadwy a grymuso dinasyddion i

ddeall sut y gallan nhw helpu i leihau eu heffaith hinsoddol. Mae tîm TakeABiteCC yn cynnwys ymchwilwyr

mewn disgyblaethau amrywiol o wahanol brifysgolion yn y DU ac yn rhyngwladol. Yn 2019, cynhaliwyd

arddangosfa mewn gwyliau gwyddoniaeth gwahanol ledled y DU, ac fe gafodd ei haddasu i’w defnyddio

mewn gweithdai yn India, Gambia, Brasil a Myanmar. Yn 2020, fe wnaethom gynnal ymgyrch a oedd yn

cadw at y cyfyngiadau symud, sef #TakeABiteAtHome, gan ddatblygu deunyddiau ar-lein am ddim

(taflenni gweithgaredd a fideos ) wedi’u hanelu at blant (7-14 oed). Roedd y deunyddiau a ddatblygwyd

yn cynnwys: 1) Cardiau Fflach Bwyd Hinsawdd, adnodd am ddim i'w lwytho i lawr am yr amrywiad ar

allyriadau nwyon tŷ gwydr a achosir drwy gynhyrchu gwahanol fwydydd, gan gynnwys rhywfaint o

wybodaeth ddefnyddiol am werth maethol, i ddechrau sgyrsiau am ddietau cynaliadwy iach; 2) Her Bwyd

Hinsawdd, gêm ar-lein i ddysgu pa ddewisiadau bwyd sy’n cael yr effaith fwyaf ar yr hinsawdd; 3) Ffermio

ar gyfer y Dyfodol, gêm fwrdd i ddangos ble mae allyriadau nwyon tŷ gwydr yn cael eu cynhyrchu ar fferm

a sut i’w gwneud yn fwy cynaliadwy, gan gynhyrchu llai o allyriadau a chyflawni manteision amgylcheddol

eraill e. e.e. hyrwyddo bioamrywiaeth; 4) Cyfrifiannell Hinsawdd am ddim ar-lein, i’n helpu i adio

allyriadau nwyon tŷ gwydr gwahanol ddewisiadau bwyd.  Y tu hwnt i roi gwybod i'r cyhoedd, ein nod ar

gyfer prosiectau'r dyfodol yw cynnwys pobl fel gwyddonwyr sy’n ddinasyddion, gan roi cyfle iddyn nhw

arwain cenedlaethau eraill i drawsnewid y system fwyd ar unwaith.

Mae ‘Prosiect y Ddaear’ yn gwmni cyfyngedig dielw, y mae ei fwrdd yn cynnwys aelodau lleol,

cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys cynrychiolaeth gymunedol. Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn

allweddol i’n helpu ni i gyd i benderfynu pa gamau y gallwn fod yn barod i’w cymryd ar lefel leol a byd-

eang, i greu dyfodol tecach a mwy cynaliadwy. Mae gennym wybodaeth, angerdd, egni a brwdfrydedd i

geisio dod o hyd i atebion newydd i heriau amgylcheddol allweddol. Rydyn ni’n credu bod angen gwell

sianeli cyfathrebu a rhannu gwybodaeth/profiad rhwng gwyddonwyr a’r cyhoedd, busnesau, diwydiant a’r

llywodraeth. Mae tîm Prosiect y Ddaear wedi ymgysylltu ag arbenigwyr, athrawon a myfyrwyr STEM lleol a

chenedlaethol (Cymru) dros y 3 blynedd diwethaf, ac wedi nodi’r angen i ddarparu deunyddiau cymorth

addysgu cyfredol, cyfleusterau a phartneriaethau gwyddoniaeth mewn ysgolion lleol. Ychydig iawn o

blant ysgol yng ngogledd Cymru sy’n parhau i astudio pynciau STEM at lefel Prifysgol, credwn y gellir

gwneud mwy i ennyn diddordeb plant yn gynnar, gyda phynciau sydd o berthnasedd a diddordeb

uniongyrchol iddyn nhw ac sy’n cael effeithiau cadarnhaol uniongyrchol ar fynd i’r afael â newid yn yr

hinsawdd. Roedd llawer o bobl yn manteisio ar ein cystadlaethau celfyddydau a newid yn yr hinsawdd,

‘Bioamrywiaeth/Fy Naear’, gan awgrymu awydd lleol i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol ac

integredig (celfyddydau-gwyddoniaeth-newid yn yr hinsawdd), a byddai cyflwyno’r pecyn cymorth hwn yn

rhaglen ymgysylltu sylweddol a fyddai’n cael ei chroesawu’n fawr yng Ngogledd Cymru.
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https://theearthproject.world/
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Beth rydyn ni ei eisiau

Cawsom ein dyfarnu â grant gan UKRI NERC i redeg y prosiect ‘Lleihau Effeithiau ar yr Hinsawdd drwy

Ymgysylltu â Phreswylwyr Lleol Cymru’. Bydd y prosiect hwn yn ymgysylltu ag athrawon a myfyrwyr, gan
gynyddu ymwybyddiaeth o effeithiau bwyd ar yr hinsawdd. Rydym yn canolbwyntio ar weithgareddau

allgymorth ynghyd â dull rhyngweithiol, i feithrin y gallu i greu a thrafod y pwnc. Ar ôl cysoni syniadau, yn

ogystal ag ymgysylltu â chyfranogwyr a gweithwyr proffesiynol a fydd yn gweithio gyda’i gilydd gydag

ysgolion, gan ddeall dyheadau a materion y cyfranogwyr, rydym wedi addasu deunyddiau addysgol a

ddatblygwyd yn flaenorol gan fenter Brathiad i Newid Hinsawdd, a bydd yr ymyriadau a ddatblygwyd yn

cael eu profi mewn ysgolion.

Ein taflen
Tudalen maint A4 ar dudalennau 20-21.

Y cynllun 

Bydd 1 sesiwn hanner diwrnod (Gorffennaf 2021) gyda’r ysgolion i gynnal y gweithgareddau a

ddatblygwyd. Bydd aelod o’r tîm yn gwneud y gweithgareddau gyda’r disgyblion. 

Cyn y sesiynau: byddwn yn treulio awr gyda’r athrawon i sicrhau bod gennym unrhyw beth sydd ei angen

ar gyfer y gweithgareddau. 

Pwnc y gweithgaredd: mae’r gweithgareddau’n seiliedig ar bynciau sy’n ymwneud â chynhyrchu a
defnyddio bwyd a pham bod angen i ni feddwl am fwyd a newid yn yr hinsawdd, sut mae

penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ym maes cynhyrchu bwyd cynradd yn effeithio ar yr hinsawdd,

trafnidiaeth, allyriadau nwyon tŷ gwydr o fwyd, dewisiadau a/neu benderfyniadau rydyn ni’n eu gwneud

ynghylch beth i’w fwyta, ryseitiau a gwastraff bwyd.
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Gwerthuso: er mwyn sicrhau effeithiolrwydd y pecyn, byddwn yn defnyddio dyluniadau cyfresi amser. Cyn

ac ar ôl y gweithgareddau arfaethedig, byddwn yn casglu holiadur gan yr athrawon ac adborth gan y

myfyrwyr i werthuso’r ymyriadau arfaethedig. Mae’r ffurflenni hyn ar gael ar dudalen 6-9.

Cynlluniau gwersi: fel ffordd o barhau â’r drafodaeth ar y pwnc, rydym wedi paratoi dau weithgaredd

ychwanegol y gellir eu defnyddio fel cynllun gwers i athrawon weithio gyda’u myfyrwyr ar adeg briodol.

Mae’r gweithgareddau hyn ar gael ar dudalen 16-19 y ddogfen hon.

Dadansoddiad o’r gweithgaredd

Bydd yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen i gynnal y gweithgareddau yn cael eu rhoi.

1. Cyflwyno’r prosiect, y tîm cyflawni a’r gweithgaredd i’w ddatblygu (10 munud) 

Pwy ydym ni, pam ein bod yno ac yn gryno, beth fydd cynnwys y bore a beth fydd ein nod, h.y. dysgu am yr

allyriadau a achosir gan gynhyrchu bwyd a sut gallwn wneud dewisiadau gwell.

2. Llenwi’r ffurflenni – plant (10 munud)

3. Golwg gyffredinol ar newid yn yr hinsawdd yn ogystal â bwyd a’i gyfraniad at newid yn yr hinsawdd (45

minute

Byddwn yn gwneud gweithgareddau gan ddefnyddio lluniau cardfwrdd, wrth ofyn cwestiynau a thrafod

gyda’r disgyblion sut mae allyriadau’n cael eu creu wrth gynhyrchu bwyd. Byddwn yn defnyddio balwnau a

milltiroedd gyrru i gynrychioli faint o allyriadau nwyon tŷ gwydr sydd ym mhob bwyd, gan gynnwys taith

cludo ffrwythau sy’n dod o dramor ac sy’n cael eu cynhyrchu’n lleol.

Enghraifft o’r hyn y byddwn yn ei ddatblygu: rydym wedi dod yma heddiw i sgwrsio â chi am newid yn yr

hinsawdd. Rydym yn deall eich bod i gyd wedi bod yn dysgu pa mor bwysig yw gofalu am ein planed y

tymor hwn. Pwy all ddweud wrthyf i beth maen nhw wedi’i ddysgu am newid yn yr hinsawdd? (plant yn

ateb)

Enghraifft o’r hyn y byddwn yn ei ddatblygu: (cywir) mae pobl yn yr holl ffyrdd gwahanol hyn rydych chi

newydd siarad amdanyn nhw, yn rhoi nwyon tŷ gwydr yn yr aer, sy’n achosi newid yn yr hinsawdd. Y bore

yma, byddwn yn dangos i chi sut mae bwyd yn achosi newid yn yr hinsawdd. Tybed a wnaethoch chi

sylweddoli bod cynhyrchu bwyd yn achosi un chwarter o newid yn yr hinsawdd? Mae bwyd yn achosi

newid yn yr hinsawdd oherwydd yr allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu hachosi wrth gynhyrchu bwyd,

ac mae gwahanol fwydydd yn achosi gwahanol fathau o allyriadau tŷ gwydr am wahanol resymau. Egluro

bod bwyd yn cyfrannu at oddeutu 25-30% o allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Enghraifft o’r hyn y byddwn yn ei ddatblygu: pwy sy’n gwybod faint o bobl sydd dros y byd i gyd? (plant yn

ateb) Wel, ar hyn o bryd mae bron i 8 miliwn o bobl, ac mae angen i’r holl bobl hynny fwyta, sy’n golygu

bod yn rhaid i ni dyfu llawer iawn o fwyd. Ac nid dim ond i’r holl bobl, ond oherwydd bod pobl yn bwyta

rhai anifeiliaid fel? (plant yn ateb) Mae’n rhaid i ni hefyd dyfu llawer iawn o fwyd i’r holl anifeiliaid ei

fwyta. Yn wir, mae’n anodd credu hyn, ond oeddech chi’n gwybod bod pedwar o bob pump o’r caeau sy’n

cael eu ffermio dros y byd yn cael eu defnyddio i dyfu bwyd ar gyfer gwartheg yn unig? I dyfu’r holl fwyd

yma, mae angen tir ar ffermwyr... Llawer iawn o dir. Nawr, y peth trist yw, er mwyn cael tir i dyfu bwyd,

mae pobl yn torri coedwigoedd i lawr. Mae ein coed yn bwysig iawn i ni. All rhywun ddweud wrtha i pam?

(plant yn ateb) Ydyn, maen nhw’n sugno/defnyddio’r 
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carbon deuocsid, un o’r nwyon tŷ gwydr yn yr aer. Felly, maen nhw’n ein helpu i leihau newid yn yr

hinsawdd. (dewiswch blentyn i ddod i gnocio coed wedi’u gwneud o gardfwrdd i lawr).

Enghraifft o’r hyn y byddwn yn ei ddatblygu: fel rydym newydd ei drafod, mae llawer ohonom yn bwyta

cig, yn enwedig cig eidion/buwch. (gofynnwch i’r plant restru gwahanol brydau cig eidion). Mae buwch

hefyd yn cael ei ffermio am ei llaeth, sy’n cael ei ddefnyddio wedyn i wneud... (eto, rhestrwch gyda’r

plant). Mae angen llawer o wartheg arnom ar gyfer yr holl fwyd yna! Pwy all ddyfalu faint o wartheg sydd

dros y byd? (plant yn ateb) Oes, yn union 1.5 biliwn, ar gyfer pob 5 o bobl yn y byd mae 1 fuwch! Mae’r holl

wartheg yna’n achosi llawer o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Fel rydym wedi’i drafod yn barod, mae angen i

ni dorri llawer o goed i lawr i dyfu bwyd ar gyfer yr holl wartheg yna! Ond mae rheswm arall pam fod

gwartheg yn achosi allyriadau nwyon tŷ gwydr. Ydych chi’n gwybod bod gan wartheg stumog gyda

phedair adran ar wahân i dreulio eu bwyd? Mae gwartheg yn cnoi cil er mwyn gallu cnoi’r bwyd eto! Mae

organebau bychain yn stumog y fuwch yn achosi iddyn nhw dorri gwynt nwy tŷ gwydr pwerus o’r enw

methan.

(bydd aelod o’r tîm yn sefyll gyda buwch wedi’i wneud o gardbord a gyda help rhai plant, yn defnyddio

balŵns du i ddangos faint o allyriadau sy’n cael eu hachosi mewn diwrnod gan un fuwch).

Mewn dim ond un diwrnod, mae buwch yn torri gwerth 280 gram o wynt methan, sy’n cyfateb i 7000 gram

o CO2e neu allyriadau a sawl litr/gram y mae pob balŵn yn ei gynrychioli (byddwn yn disgrifio allyriadau

mewn gramau o garbon deuocsid cyfwerth – a ysgrifennir fel CO2e yn y llenyddiaeth wyddonol, sy’n

golygu faint o garbon deuocsid a fyddai’n achosi’r un mewnbwn ynni â’r nwyon tŷ gwydr gyda’i gilydd, ar

gyfartaledd o gyfnod o gan mlynedd). Os mai dyma faint o allyriadau nwyon tŷ gwydr a achosir gan un

fuwch mewn un diwrnod, dychmygwch yr holl wartheg yn y byd?!

Tybed sut mae hyn yn cymharu â gyrru car? Ydych chi’n gwybod faint o allyriadau nwyon tŷ gwydr mae

car yn eu cynhyrchu? (plant yn ateb) Dywedwch ein bod wedi gyrru i Gaernarfon ac yn ôl (10 milltir o

daith), faint o allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu hachosi/cynhyrchu gan y car ydych chi’n meddwl?

(∼ 2500 gram o allyriadau)    
                                                                                                                            

Enghraifft o beth fyddwn ni’n ei ddatblygu: rydyn ni’n gwybod bod ein bwyd yn cael ei dyfu ar ffermydd

ond ble rydyn ni’n prynu bwyd?(plant yn ateb) Sut mae ein bwyd yn cyrraedd y siopau? (plant yn ateb)

Mae trafnidiaeth yn dibynnu ar ble mae’n dod. Er enghraifft, yn yr Hydref byddaf yn gallu cerdded draw

yma a chael afal o’r goeden, ond os byddaf yn mynd i’r siopau heddiw, mi allwn brynu afal sydd wedi dod

yr holl ffordd o Seland Newydd (mae hynny 11,500 o filltiroedd i ffwrdd). Yn yr haf, rydym yn gallu tyfu

Mefus yma yng Nghymru. Os ydw i eisiau prynu mefus ffres ar gyfer Dydd Nadolig, o ble ydych chi’n

meddwl y daw’r mefus yna? Oeddech chi’n gwybod y bydden nhw’n dod yr holl ffordd o Foroco ar awyren.

Mae hynny dros 2000 o filltiroedd (byddwn yn arddangos gwahanol gynnyrch bwyd o wahanol wledydd

sydd fel arfer yn cael eu cludo mewn gwahanol ffyrdd. Bydd gennym un lori, un llong, un awyren. Byddwn

yn dewis plant gwahanol i deithio i wahanol wledydd a dod â’r bwyd yn ôl a fydd hefyd â balŵns yn

sownd wrth y bwyd, i gynrychioli’r allyriadau o gludo’r bwyd hwnnw yn y ffordd honno. Defnyddiwch

ffrwythau o'r cardiau fflach. Efallai y byddwn yn defnyddio baneri i gynrychioli gwledydd ac awyrennau,

llongau a thryciau o gardfwrdd i blant eu gwisgo.

Gorffen rhan gyntaf gweithgaredd y diwrnod: rydyn ni wedi dysgu llawer am sut mae cynhyrchu bwyd yn

achosi allyriadau nwyon tŷ gwydr. Rydym am gymryd egwyl nawr ac ar ôl yr egwyl, rydym ni
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am weld sut gallwn ni i gyd wneud dewisiadau sy’n gallu helpu i leihau’r allyriadau nwyon tŷ gwydr yma.

4. EGWYL (10 munud)

5. Cyfrifo allyriadau cinio’r myfyrwyr (35 munud) 

Rhowch groeso’n ôl i’r plant, a chrynhoi beth rydym wedi’i wneud hyd yma ac esbonio beth fydd y

gweithgaredd nesaf. 

Enghraifft o’r hyn y byddwn yn ei ddatblygu: croeso’n ôl! Y bore yma, rydyn ni wedi dysgu popeth am fwyd

a’r allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu hachosi drwy gynhyrchu bwyd i holl bobl y byd. Nawr, NI ALLWN

NI ROI'R GORAU I FWYTA BWYD, ond fe allwn ni helpu i leihau faint o allyriadau sy’n cael eu hachosi drwy

ddewis yn ofalus beth rydyn ni’n ei fwyta. Gwelsom y bore yma sut mae rhai bwydydd yn achosi mwy o

allyriadau nag eraill.

Elfen gelf y gweithgaredd – Dosbarthwch rai platiau papur ynghyd â deunyddiau ysgrifennu, i gael y plant

i greu’r hyn maen nhw eisiau i ginio. Yna, byddan nhw’n defnyddio eu dewisiadau i gyfrifo allyriadau

nwyon tŷ gwydr eu pryd a’u cymharu â dewisiadau’r unigolion eraill. Yn olaf, byddan nhw’n trafod beth y

gallent ei gyfnewid i wneud eu cinio’n is o ran allyriadau nwyon tŷ gwydr, gyda’r athrawon a’n tîm.

Enghraifft o’r hyn y byddwn yn ei ddatblygu: rydym am fod yn greadigol nawr. Eich nod yw cyfrifo

allyriadau nwyon tŷ gwydr eich cinio! Ond yn gyntaf, bydd angen i chi wneud eich cinio! Bydd gan bob un

ohonoch blât papur, gan ddefnyddio’r deunyddiau yma, hoffwn i chi ddewis beth hoffech chi ei gael i

ginio heddiw (plant yn creu collage o fwyd ar blât) ac yna hoffem i chi gyfrifo allyriadau eich cinio. 

Dangoswch y daflen waith ac eglurwch sut mae cyfrifo’r allyriadau.

Enghraifft o’r hyn y byddwn yn ei ddatblygu: hoffem i chi ddewis un carbohydrad, un protein, un llysieuyn

ac un ffrwyth. Yma mae gen i gardiau, ar ben y cardiau yma mae yna rif sy’n dangos mewn du faint o

allyriadau sydd ar gyfer pob bwyd. Dewiswch o’r bwydydd ar y taflenni gwaith ac adiwch y rhifau ar y lle

gwag ar dudalen XX. Yna, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw adio’r rhifau i gyd a byddwch yn

darganfod allyriadau nwyon tŷ gwydr eich cinio. Bydd yr athro a ninnau ar gael i helpu gyda’r cyfrifiadau

os oes angen.

Mae pawb yn dod at ei gilydd i edrych ar ddewisiadau ei gilydd, a thrafod. Gyda’n gilydd, gallwn gyfrifo’r

isaf a’r uchaf a pham. Gallwn ddefnyddio balŵns eto i ddangos y gwahaniaeth rhwng yr allyriadau uchaf

ac isaf ar blât.

6. Diwedd y dydd (15 munud)

Byddwn yn pwysleisio’r dewisiadau y gallwn eu gwneud i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, ac

yn gofyn i blant ddefnyddio pob plât bwyd gydag allyriadau wedi’u hysgrifennu yn y canol/ar y gwaelod,

i'w harddangos ar wal, neu fel arall, i fynd â nhw adref i ddangos/trafod gwaith gyda rhieni/gofalwyr.

Enghraifft o’r hyn y byddwn yn ei ddatblygu: does dim angen i ni roi’r gorau i fwyta ond beth allwn ni ei

wneud? (plant yn ateb) Rydyn ni’n dal i allu bwyta’r hyn rydyn ni’n ei hoffi, efallai llai ohono neu opsiynau

gwahanol e.e. ffrwythau meddal o'r rhewgell, bwyd sydd yn eu tymor. Gallem gael mwy o ffa i ginio, neu’r

tro nesaf y byddwn yn paratoi ein sbageti bolognese, gallwn ddefnyddio corbys yn lle mins cig eidion,

bydd hyn yn gostwng 7 gwaith i 1 cilo o allyriadau fesul dogn. Fel arall, gallwn ddefnyddio cyw iâr yn lle

mins cig eidion, sy’n lleihau allyriadau sbageti bolognese o fwy na 3 gwaith, i lai na 2 cilo o allyriadau ar

gyfer pob dogn.

7. Llenwi’r ffurflenni ar ôl y digwyddiad – plant (10 munud)

Pecyn Cymorth Brathiad i 
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Oddech chi’n hoffi’r gweithgaredd? Dewiswch un ateb

HOLIADUR CYN Y GWEITHGAREDD I FYFYRWYR

1.

                            Ddim yn fodlon o gwbl                                                    Eithriadol o fodlon

 

 

    2. A oedd yn rhoi gwybodaeth newydd i chi? Dewiswch un ateb

     

    3. Pa mor hyderus ydych chi gyda beth mae newid yn yr hinsawdd yn ei olygu? Dewiswch un   
ateb

 

 

 
  
Ddim yn hyderus o gwbl                                                 Hyderus iawn

    4. Faint ydych chi’n credu bod ein dewisiadau bwyd yn effeithio ar newid yn yr hinsawdd?
Dewiswch un ateb

 

Ddim yn credu o gwbl                                                     Credu’n gryf

    5. Pa ganran o allyriadau nwyon tŷ gwydr a ddaw o’n dewisiadau bwyd? Dewiswch un ateb

1% 5% 15% 30%
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Ydych chi wedi mwynhau’r gweithgaredd?

HOLIADUR AR ÔL Y GWEITHGAREDD I FYFYRWYR

1.

    2. Rhowch sgôr ar gyfer yr agweddau canlynol ar y gweithgaredd:

Lefel eich gwybodaeth ar ddechrau’r gweithgaredd.

Lefel eich gwybodaeth ar ddiwedd y gweithgaredd.
 

                                                                   Gwael iawn                                 Rhagorol

     3. PA oedd cyfraniad cynhyrchu bwyd at newid yn yr hinsawdd yn newydd i chi? 
Dewiswch un ateb

                                            Ddim yn newydd o gwbl                                  Yn hollol newydd

4. Mae pobl yn dylanwadu fwyfwy ar yr hinsawdd a thymheredd y ddaear drwy losgi
tanwydd ffosil, torri coedwigoedd i lawr i blannu mwy o fwyd a ffermio da byw. Mae hyn yn
ychwanegu symiau enfawr o nwyon tŷ gwydr at y nwyon sy’n digwydd yn naturiol yn yr
atmosffer, gan gynyddu’r effaith tŷ gwydr a chynhesu byd-eang. Ydych chi’n hyderus eich
bod yn gwybod beth yw ystyr newid yn yr hinsawdd?

                                           Ddim yn hyderus o gwbl                                    Hyderus iawn

5. Er mwyn cynhyrchu’r bwydydd rydyn ni’n eu bwyta, mae angen llawer iawn o dir a llawer
iawn o ddŵr. Yn ogystal â defnyddio tir a dŵr, mae cynhyrchu bwyd yn arwain at nwyon sy’n
cael eu rhyddhau pan fydd tail gwartheg yn pydru, a phan fydd gwartheg yn taro gwynt ac
yn rhechan. Ar ôl darllen y testun yma, dywedwch wrthym faint rydych chi’n credu bod
dewisiadau bwyd yn effeithio ar newid yn yr hinsawdd. Dewiswch un ateb.

                                               Ddim yn credu o gwbl                                   Credu’n gryf

6. Fe wnaeth adolygiad gwyddonol ganfod fod lleihau faint o gig sy’n cael ei fwyta yn
gyffredinol yn arwain at lai o allyriadau nwyon tŷ gwydr, llai o ddefnydd tir, a llai o ddŵr yn
cael ei ddefnyddio. Pa ganran o allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n dod o gynhyrchu bwyd?
Dewiswch un ateb

1% - 5% 10% - 15% 16% - 24% 25% - 30%
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Adborth i athrawon:
1. Adborth i athrawon:

                                                                                          Cytuno’n Gryf                                     Anghytuno’n Gryf

2. Faint ydych chi’n credu y dylid addysgu cynhyrchu a defnydd bwyd a’i effaith ar newid yn
yr hinsawdd yn yr ysgol/ei gyflwyno ar y cwricwlwm cenedlaethol?
 

                                                                         

                                                                 Credu’n Gryf                       Peidiwch â chytuno o gwbl

Arall:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. A oedd ei hyd yn briodol ar gyfer y cynnwys?

                                           
                                                               

                                                                Cytuno’n Gryf                               Anghytuno’n Gryf
 

4. Ydych chi’n credu bod y cynnwys/gweithgareddau yn ddigonol ar gyfer y grŵp oedran a
ddewiswyd?

                                                                Credu’n Gryf                        Peidiwch â chytuno o gwbl

5. Roedd yn rhoi gwybodaeth newydd i’ch myfyrwyr/i chi neu roedd yn rhoi strategaeth
newydd i chi weithio ar y pwnc hwn gyda myfyrwyr?
 

                                                                Cytuno’n Gryf                                Anghytuno’n Gryf

6. Fyddech chi’n defnyddio’r pecyn cymorth hwn gyda’ch myfyrwyr?
 

Gallai ddweud wrthym pam:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

7. Fyddech chi’n argymell y pecyn cymorth hwn i’ch myfyrwyr?
 

Byddwn Na fyddwn
 

Byddwn Na fyddwn
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8. Rhowch sgôr ar gyfer yr agweddau canlynol ar y gweithgaredd:
 

Ansawdd cyffredinol y gweithgaredd a ddatblygwyd.

 

Ansawdd cyffredinol y deunyddiau a ddefnyddiwyd yn 

ystod y gweithgaredd.

 

Ansawdd cyffredinol nodiadau’r athrawon.

 

Ansawdd cyffredinol y pecyn cymorth a ddatblygwyd.

 

Deallais amcanion y pecyn cymorth a’r gweithgaredd.

 

Roedd hyd y gweithgaredd yn briodol i drafod y cynnwys.

 

Gwaith paratoi’r hyfforddwr.

 

Pa mor drefnus oedd yr hyfforddwr.

 

Pa mor dda oedd yr hyfforddwr yn cyfathrebu.

 

Pa mor effeithiol oedd yr hyfforddwr.

 

Argaeledd yr hyfforddwr.

                                           
                                                  

                                                                      Da iawn                                      Gwael Iawn
 

9. Disgrifiwch unrhyw agweddau cadarnhaol a/neu negyddol ar y pecyn
cymorth/gweithgaredd.
Ateb: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

                                                            

10. Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella’r pecyn cymorth/gweithgaredd?
Ateb:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2/2
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Taflenni gwaith y gweithgaredd

YYn y dudalen nesaf fe welwch y daflen waith gweithgaredd i'w chynnal gyda myfyrwyr gan ein tîm.

Cynlluniau gwersi

Yn yr adran hon rydym yn darparu dau weithgaredd ychwanegol, un yn ymwneud ag effaith ffermio ac un

arall yn ymwneud â’r ffordd y gellir cynhyrchu bwyd a sut y gall effeithio ar yr amgylchedd, gan gynnwys

trafnidiaeth, natur dymhorol ac ati. Gellir defnyddio’r ddau weithgaredd hyn fel cynllun gwers i gefnogi

athrawon wrth iddyn nhw weithio ar y pwnc hwn gyda myfyrwyr, neu gellir eu defnyddio fel taflenni gwaith

gweithgareddau.
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