
Gyda’n gilydd byddwn yn dilyn taith eich bwyd o’r blaned i’r fforc - o daflenni gwaith a
fideos ar sut mae gwartheg yn defnyddio eu 4 stumog i droi gwair yn gig eidion, i
ddrama siopa gydag artistiaid lleol a gemau rhyngweithiol a chardiau fflachio i wneud
prydau bwyd - a llawer iawn o syniadau ar gyfer gweithgareddau estynedig os hoffech
fynd â phethau ymhellach gyda’ch dosbarth, a chynnwys teuluoedd. Gyda’n gilydd
byddwn yn dilyn taith eich bwyd o’r blaned i’r fforc - o daflenni gwaith a fideos ar sut
mae gwartheg yn defnyddio eu 4 stumog i droi gwair yn gig eidion, i ddrama siopa
gydag artistiaid lleol a gemau rhyngweithiol a chardiau fflachio i wneud prydau bwyd -
a llawer iawn o syniadau ar gyfer gweithgareddau estynedig os hoffech fynd â
phethau ymhellach gyda’ch dosbarth, a chynnwys teuluoedd. 

DIWRNOD O ARCHWILIO A
CHAEL HWYL!
Mae Prosiect y Ddaear wedi partneru â Phrifysgol Manceinion er mwyn
cynnig rhaglen hanner diwrnod newydd sbon o’r enw ‘Brathiad i Newid
Hinsawdd’

Mae’r diwrnod yn llawn o gyfleoedd dysgu STEM wrth i ni gyfrif calorïau,

allyriadau carbon, milltiroedd hedfan, a dysgu sut mae’r bwyd yr ydym yn ei

fwyta yn effeithio ar hinsawdd y blaned a pham. Mae yna ddigon o gyfle i

gael hwyl, trafodaeth, dadl ac i rannu syniadau.

PROSIECT Y DDAEAR + TÎM BRATHIAD I NEWID HINSAWDD



1.5 awr gyda’r athro i fynd drwy’r cynnwys a’i gyd-gynhyrchu

1/2 diwrnod gyda’r dosbarth (bore fyddai orau)

1 awr o sesiwn adborth gyda’r athro fel y gallwn wella’r hyn yr ydym yn ei gynnig

DYDDIADAU - tymor yr haf

£250 i dalu am amser yr athro
Gwybodaeth gyfredol i’r funud 
Amrywiaeth o adnoddau dosbarth rhyngweithiol a chynlluniau gwersi sydd yn dilyn
y cwricwlwm yng Nghymru
Testun difrifol gaiff ei gyflwyno mewn ffordd hwyliog ac mewn cyd-destun lleol!
Gellir cyflwyno’r sesiwn yn bersonol neu ar-lein, yn ddibynnol ar gyfyngiadau
Covid-19.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â Mari

Rowlands Mhrosiect y Ddaear (marirowlands05@gmail.com)

Ein hymrwymiad ni:

BLE MAE DYSGU YN HWYL

Eich ymrwymiad amser:


