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Dechreuwch archwilio’r gofod dwfn
drwy ddarllen a thrafod y cyflwyniad
gan Olivia Johnson...

Croeso,

Archwilwyr
y Gofod!

Croeso i Dîm Webb! Rydych chi ar fin dechrau ar un
o’r teithiau mwyaf heriol i’r gofod erioed. Chi fydd yn
a
goruchwylio’r gwaith o ddylunio, dyfeisio, adeiladu
li
lansio’r telesgop gofod mwyaf pwerus sydd wedi bodo
chi...
wch
erioed. A dim ond megis dechrau fydd
Bydd eich telesgop arloesol yn gallu
canfod y galaethau cyntaf erioed i gael
eu ffurfio, craffu y tu mewn i gocynau
llychlyd lle caiff sêr newydd eu geni
a hyd yn oed astudio’r aer o amgylch
planedau estron. Unwaith y byddwch
chi wedi ei lansio’n ddiogel, byddwch
yn defnyddio eich telesgop i gasglu
data ac adrodd yn ôl ar yr hyn rydych chi
wedi’i ddarganfod.
Ewch amdani, archwilwyr dewr.
Rydyn ni’n aros i weld y Bydysawd
drwy eich llygaid chi!

POB LWC!
Olivia Johnson
a Chriw’r Gofod
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Pennod 1:
bwtcamp i seryddwyr!
Ers canrifoedd, mae pobl wedi bod yn defnyddio awyr y nos i
ddweud y ffordd ac i fesur amser. Gwnewch yn siŵr bod eich
disgyblion yn barod am daith lwyddiannus i’r gofod
dwfn drwy archwilio sut rydyn ni wedi arsylwi ar yr
e
ma
sut
Tybed
awyr yn y gorffennol, beth rydyn ni wedi’i
“cocŵn llychlyd”
ddarganfod, a beth nad ydyn
yn edrych –
ni wedi’i ddysgu eto.
allwch chi dynnu
ei lun?

Beth sydd yn y bennod hon?

1.1 – I’r Gofod a Thu Hwnt
Gwyliwch neges fideo arbennig gan Tim Peake, gofodwr Asiantaeth
Ofod Ewrop, cyn dychmygu darganfyddiad yn y gofod dwfn.
> Gwyddoniaeth a Chelf
1.2 – Awyr y Nos
Plotiwch y cyfesurynnau i nodi ffurfiant sêr mae modd ei weld gyda’r
llygad noeth.
> Gwyddoniaeth a Mathemateg
1.3 – Seryddiaeth Hynafol
Dadansoddwch ddiagram hynafol o Gysawd yr Haul i nodi beth mae
pobl wedi’i ddysgu dros amser.
> Gwyddoniaeth a Hanes
1.4 – Negeswyr y Sêr
Dysgwch am hanes seryddiaeth a datblygiad y telesgop.
> Gwyddoniaeth a Hanes
1.5 – Cwis y Gofod Dwfn
Lluniwch gwis ‘cywir neu anghywir’ am hanes arsylwi ar y gofod.
> Gwyddoniaeth a Llythrennedd
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Zapiwch i wylio
neges fideo
gan Tim Peake

discoverydiaries.org

Gweithgaredd 1.1: I’r Gofod a
Thu Hwnt
..
a thu hwnt.

Zapiwch i wylio
neges fideo
gan Tim Peake

dwl tybed
ed wedi med
Ydych chi erio yn y Bydysawd?
oli
beth sy’n bod

yr y gofod!
Helo archwilw
i, gofodwr
Tim Peake ydw
Ofod Ewrop!
yn Asiantaeth

ar yr Orsaf Ofod
Pan oeddwn i
wn i’n edrych
Ryngwladol, roedd
ac yn dychmygu
drwy’r ffenest
ei ddarganfod
beth bydden ni’n
i ni deithio i’r
petai hi’n bosib
bai gennych chi’r
gofod dwfn. Pe
o’r Bydysawd
pŵer i weld mwy
arall erioed,
nag unrhyw un
chi’n gobeithio
ch
fydde
beth
?
ei ddarganfod

nu
h neu dyn
Ysgrifennwc
rydych chi
llun o beth
rganfod
eisiau ei dda

Cefndir y Gweithgaredd hwn
Mae datblygiad technoleg wedi ein
galluogi i ddysgu mwy am Gysawd
yr Haul ac i archwilio ein Bydysawd.
Er enghraifft, yn 2005, fe wnaeth
Telesgop Gofod Hubble ddarganfod
dwy leuad newydd yng Nghysawd yr
Haul, rhai sy’n cylchdroi o amgylch
Plwton. Mae Hubble wedi helpu
gwyddonwyr i astudio’r gofod ers
1990. Ar ôl y tro diwethaf i ofodwyr ei
drin yn 2015, penderfynodd NASA na
fyddai’n cael ei drwsio eto. Nawr mae
oes newydd o archwilio’r gofod wedi
dechrau. Mae’n cael ei harwain gan
y telesgop mwyaf sydd wedi cael ei
adeiladu hyd yma – Telesgop Gofod
James Webb.
Caiff ei alw’n ’Webb’ weithiau ac
mae ganddo’r potensial i gynyddu
ein dealltwriaeth o’r Bydysawd yn
sylweddol. Mae prif ddrych enfawr
Webb fwy na dwywaith maint Hubble,

gan ganiatáu iddo gasglu llawer iawn o
oleuni a chanfod goleuni o wrthrychau
mwy gwelw yn y gofod. Mae hyn,
ynghyd â’i offerynnau arbenigol sydd
wedi’u dylunio i ganfod tonfeddi
isgoch, yn caniatáu iddo arsylwi ar
sêr a phlanedau’n ffurfio, a gweld
y goleuni a ddaw o alaethau yn y
Bydysawd cynnar.
Mae pedwar prif nod astudio i Webb:
• Goleuni Cyntaf: Pa bryd dechreuodd

y sêr cyntaf ddisgleirio?

• Adeiladu Galaethau: Sut mae

galaethau, fel y Llwybr Llaethog,
yn ffurfio?

• Geni Sêr a Phlanedau: Beth sy’n

digwydd yn y cymylau o nwy a
llwch sy’n ffurfio sêr, a sut mae
’gweddillion’ y broses hon yn
esblygu i ddod yn blanedau?

• Planedau Allheulol a Dechreuad

Bywyd: Mae gwyddonwyr yn credu
bod galaethau’n llawn planedau.
Maen nhw’n dymuno gwybod a yw
unrhyw o’r planedau hynny’n debyg
i’r Ddaear.

Cynnal y Gweithgaredd
Mae’r gweithgaredd hwn wedi’i
ddylunio i hyrwyddo defnyddio
dychymyg a meddwl y tu allan
i’r bocs.

Yr Adnoddau sydd eu Hangen

Dolenni Defnyddiol

• Dyfais tabled neu ddyfais i gael
cod Zap (dewisol - gweler y
Dolenni Defnyddiol)

Ewch i discoverydiaries.org/
activities/to-space-and-beyond
i lawrlwytho cynnwys ap Zappar
i’w ddefnyddio all-lein (sleidiau
PowerPoint, fideos a bwndeli o
luniau ac ati) ac i gael mynediad at
ddolenni i wybodaeth arall, a allai
fod yn ddefnyddiol wrth gynllunio a
chyflwyno'r wers hon.

• Deunyddiau celf

discoverydiaries.org
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Dechreuwch drwy ddefnyddio
gwybodaeth y disgyblion i greu map
meddwl o’r hyn maen nhw’n ei wybod
yn barod am y Ddaear a’r gofod.
Gall hyn ddigwydd fel dosbarth neu
mewn grwpiau bach. Cyn dechrau’r
prif weithgaredd, gwyliwch fideo
Tim Peake gan ddefnyddio ffôn clyfar,
dyfais neu drwy’r porthol gwe – gweler
Dolenni Defnyddiol.
Gan ddefnyddio’r cysyniad o’r gofod
fel ffin ddiddiwedd, gofynnwch i’r
disgyblion feddwl am syniadau a
chwestiynau am beth gallai pobl ei
ddarganfod pe bai ganddynt y pŵer i
weld mwy o’r Bydysawd nag erioed o’r
blaen. Nodwch y rhain ar fwrdd gwyn
neu bapur bwrdd gwyn. Os ydych
chi’n gwneud hyn mewn grwpiau bach,
gall disgyblion gymryd eu tro yn gofyn
i’w gilydd beth fyddai’r peth gorau
i’w ddarganfod yn y Bydysawd. Ar ôl
eu trafodaeth, dylai’r disgyblion fod
â syniad am gwestiwn neu gysyniad
byddent yn hoffi ei archwilio fwyaf.
Gallant gyfleu hyn drwy gelf, llunio
diagramau, ysgrifennu neu dynnu
lluniau ar eu taflen weithgaredd – hwn
fydd nod eu taith.

Cwestiynau ar gyfer y
Dosbarth
• Beth yw safle’r Ddaear yng

Nghysawd yr Haul?

• Pa gyrff wybrennol eraill sydd yng

Nghysawd yr Haul?

discoverydiaries.org
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• Ydych chi’n gwybod am unrhyw gyrff

wybrennol eraill? Beth ydyn nhw?

• Beth yw seren?
• Oes modd i sêr gael planedau o’u

cwmpas?

• Beth arall allai fodoli yn y gofod nad

ydyn ni’n gwybod amdanynt eto?

• Beth allai ein rhwystro rhag gweld yn

bellach i’r gofod?

• Ar wahân i blanedau a sêr, beth arall

sydd yn y gofod?

Heriau Ychwanegol /
Gweithgareddau Ymestyn
Archwiliwch ein Galaeth – y Llwybr
Llaethog – a nodi safle Cysawd yr Haul
ynddi. Ar wahân i Gysawd yr Haul,
beth arall gallen ni ei ddarganfod yn y
Llwybr Llaethog?
Cynllunio ymchwiliad: Nawr fod gan
y disgyblion nod eu taith, oes modd
iddynt ddisgrifio’r camau, neu esbonio
sut byddent yn mynd ati i gael ateb
i’w cwestiwn? Holwch nhw am y
dystiolaeth y bydd angen iddynt ei
chasglu o bosib er mwyn cefnogi eu
syniad neu eu hateb posib.
Adroddiad Anghronolegol/Eglurhad
ysgrifenedig: Gan ddefnyddio
eu hymchwil i’n Galaeth, oes
modd i’r disgyblion gyfathrebu eu
canfyddiadau’n wyddonol?

Syniadau ar gyfer
Gwahaniaethu

Pennod Un
Gweithgaredd 1.1
I’r Gofod a
Thu Hwnt

Cymorth:
• Rhowch gymorth i’r disgyblion

Her:
• Yn gysylltiedig â’r gwaith o gynllunio

estyniad i ymchwiliad, gofynnwch
i’r disgyblion ysgrifennu llythyr Cais
Taith at Tim Peake yn esbonio beth
maen nhw eisiau ei ddarganfod, pam
maen nhw eisiau ei ddarganfod, a
beth fydd ei angen arnynt i gyflawni
eu taith.
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drwy weithio mewn grwpiau bach.
Rhowch eirfa a rhestr termau
addas i’r disgyblion ar gyfer
cyrff wybrennol, fel planed, haul,
lleuad, seren, planed allheulol,
asteroid, comed, atmosffer, twll
du, galaeth, mater tywyll. Gellir
ategu’r ddealltwriaeth o’r termau
hyn ymhellach drwy ddarparu
diffiniadau a lluniau ar gyfer pob
gair. Mae telerau a diffiniadau yng
Ngeirfa’r Gofod Dwfn – gweler
Dolenni Defnyddiol.
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Cefndir y Gweithgaredd hwn
Ers dechrau hanes mae pobl wedi
defnyddio’r cyrff wybrennol (sêr a
phlanedau) i fonitro amser, i ddweud
y ffordd ac ar gyfer seremonïau
diwylliannol a chrefyddol. Mae pobl
wedi bod yn cofnodi symudiad
planedau ers canol yr ail ganrif ar
bymtheg CC. Mae hyn yn golygu eu
bod yn adnabod y gwahaniaeth rhwng
sêr, sy’n cadw eu cyfluniad yn yr awyr
dros amser, a’r planedau, sy’n newid
safle mewn perthynas â’r sêr hyn.
Mae’r ’Aradr’ yn glwstwr sêr (patrwm
bach o sêr) sydd i’w weld o hyd yn
Hemisffer y Gogledd, dim ots pa
dymor yw hi. Mae’n cynnwys saith
seren ddisglair. Mae pedair o’r rhain
yn ffurfio ’corff’ neu ystellen bridd yr
aradr, a thair sy’n ffurfio’r ’corn’.
Pan fyddwn yn edrych ar yr Aradr o’r
Ddaear, mae ei safle mewn perthynas
â ble rydyn ni’n edrych arno yn newid

yn ôl y tymor a pha adeg o’r nos yw hi.
Gan fod y Ddaear yn troelli ar echelin,
mae’r Aradr yn cylchdroi o amgylch
Seren y Gogledd bob 24 awr.

Cynnal y Gweithgaredd
Cyflwynwch y cysyniad bod pobl
wedi defnyddio’r sêr i ddweud
y ffordd ac i fonitro amser ers
canrifoedd a chanrifoedd. DS: Os
nad yw’r disgyblion yn gwybod yr
eirfa, fel cyrff wybrennol a chytserau,
ewch drwyddynt gyda’r dosbarth ar
ddechrau’r gweithgaredd a chyfeirio
at y rhestr termau – gweler Dolenni
Defnyddiol. Gofynnwch i’r disgyblion
pam mae pobl wedi gwneud hyn. Gan
ddefnyddio glôb, dangoswch sut mae’r
Ddaear yn troelli ar echelin, gan greu
dydd a nos. Gall ongl echelin y Ddaear
hefyd helpu’r disgyblion i ddeall pam
ein bod yn gweld gwahanol sêr mewn
gwahanol hemisfferau.
I esbonio pam mae’n edrych fel
bod cytserau (grwpiau o sêr sy’n
ffurfio patrymau adnabyddadwy) yn
cylchdroi yn ystod y nos, gofynnwch i’r
disgyblion sefyll o dan rywbeth sydd
wedi’i lynu i’r to, fel golau fflworoleuol
hirsgwar. Dywedwch wrth y disgyblion
am edrych i fyny a throi yn eu hunfan
yn araf. Wrth iddynt symud, bydd
gogwydd y golau’n newid o safbwynt
y plentyn. Mae’r gweithgaredd yn
gweithio’n well byth os oes modd i’r

Yr Adnoddau sydd eu Hangen

Dolenni Defnyddiol

• Dyfais tabled neu ddyfais i gael
cod Zap (dewisol - gweler y
Dolenni Defnyddiol)

Ewch i discoverydiaries.org/
activities/the-sky-at-night i
lawrlwytho cynnwys ap Zappar
i’w ddefnyddio all-lein (sleidiau
PowerPoint, fideos a bwndeli o
luniau ac ati) ac i gael mynediad at
ddolenni i wybodaeth arall, a allai
fod yn ddefnyddiol wrth gynllunio a
chyflwyno'r wers hon.

• Glôb geiriau (dewisol)

discoverydiaries.org
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disgyblion sefyll o dan lun sydd wedi’i
lynu i’r to, a fydd yn ymddangos ben
i waered i bob disgybl wrth iddynt
droelli. Fel grŵp, trafodwch pam
byddai symudiad cytserau, sy’n cael
ei greu gan gylchdro’r Ddaear, wedi
bod yn ddefnyddiol i bobl cyn i ni gael
technoleg i fesur amser ac i wybod ble
ydyn ni ar y Ddaear.
Esboniwch i’r dosbarth y byddant yn
plotio clwstwr sêr yn cynnwys saith
seren ar yr echelin, a bod gan bob
seren enw. Dylai’r disgyblion weithio
drwy’r cyfesurynnau, gan blotio pob
seren gan ddefnyddio ei symbol.
Wedyn gall y disgyblion dynnu llinell
o seren i seren i ddatgelu siâp yr
Aradr. Gan ddefnyddio’r cod Zap,
gallant wedyn nodi enw’r clwstwr sêr
a chadarnhau eu bod wedi plotio’n
gywir.

Atebion i’r Gweithgaredd

Cwestiynau ar gyfer y
Dosbarth
• Beth yw rhai o’r gwahaniaethau

rhwng sêr a phlanedau?

• Pam mae pobl mewn gwahanol

hemisfferau (hanner y Ddaear
– cofiwch fod hemi yn golygu
hanner, ac mai siâp yw sffêr.
Mae dau hemisffer yn gwneud
sffêr – siâp y Ddaear) yn gweld
gwahanol gytserau?

• Pam mae’n edrych fel bod

cytserau’n symud yn ystod y nos?

• Ar wahân i symudiad cytserau, pa

ffyrdd eraill sydd gennym o fonitro
pa adeg o’r diwrnod, y mis neu’r
flwyddyn yw hi, heb ddefnyddio
technoleg fodern?

Heriau Ychwanegol /
Gweithgareddau Ymestyn
Yr Aradr yw enw’r clwstwr sêr hwn
yn y DU, ond mae gan ddiwylliannau
eraill eu henw eu hunain ar ei gyfer.
Gofynnwch i’r disgyblion ymchwilio
i enwau amrywiol yr Aradr – mewn
diwylliannau cyfoes a diwylliannau’r
gorffennol – gan nodi ble mae
pob enw’n cael ei ddefnyddio, yn
ddaearyddol ac yn hanesyddol.
Clwstwr sêr yw’r Aradr – casgliad bach
o sêr sy’n rhan o gytser. Gofynnwch i’r
disgyblion ymchwilio i ba gytser mae’r
Aradr yn rhan ohono (yr Arth Fawr),
a gofyn iddynt ddysgu am ei enw a’r
fytholeg/stori sy’n sail iddo.
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Nodwch y cytserau eraill sy’n
ymddangos yn Hemisffer y Gogledd,
a’u plotio ar gardfwrdd du gan
ddefnyddio sticeri sêr er mwyn creu
oriel cytserau yn yr ystafell ddosbarth.

Pennod Un
Gweithgaredd 1.2
Awyr y Nos

Syniadau ar gyfer
Gwahaniaethu
Cymorth:
• Rhowch gymorth i ddisgyblion iau

Her:
• Ewch ati i ail-greu’r graff ar bapur

A3, gan ymestyn y ddwy echelin
bum gwaith yn fwy, i 25. Gofynnwch
i’r disgyblion blotio’r Aradr, gan
labelu pob seren â’i henw. Wedyn,
gofynnwch i’r disgyblion ddod o
hyd i safle Polaris – Seren y Gogledd
– y gellir ei lleoli drwy dynnu llinell
ddychmygol o Merak i Dubhe,
a’i hymestyn bum gwaith yn fwy
na’r pellter rhwng y ddwy seren
hyn. Wedyn gall y disgyblion nodi
cyfesurynnau Polaris.
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drwy weithio drwy’r cyfesurynnau fel
grŵp. Os oes gennych faes chwarae
awyr agored ar gael, defnyddiwch
sialc i dynnu llun o’r graff a
chyfarwyddo’r disgyblion i blotio’r
cyfesurynnau’n gorfforol drwy roi’r
rôl ’seren’ i saith disgybl, a gwneud
gweddill y dosbarth yn ’seryddwyr’.
Gall y disgyblion wedyn weithio
gyda’i gilydd i blotio’r clwstwr sêr ar
eu taflenni gwaith.
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Diagram Modern o Gysawd yr Haul

Darluniwch eich diagram eich hun o Gysawd yr Haul ar sail
ein gwybodaeth amdano heddiw. Sut mae’n cymharu â’r
diagram hynafol ar y chwith? Beth ydyn ni wedi’i ddysgu?

Gweithgaredd 1.3: Seryddiaeth
Hynafol
Zapiwch i
archwilio
Cysawd
yr Haul

Darluniwch eich diagram eich hun o Gysawd yr Haul ar sail
ein gwybodaeth amdano heddiw. Sut mae’n cymharu â’r
diagram hynafol ar y chwith? Beth ydyn ni wedi’i ddysgu?
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Diagram Modern o Gysawd yr Haul

Cefndir y Gweithgaredd hwn
Mae wyth planed yng Nghysawd
yr Haul, dwy gorblaned (Ceres a
Plwton), o leiaf 187 lleuad a miliynau
o gomedau, asteroidau a meteorau.
Er bod y seryddwyr cyntaf – fel
Aristarchus o Samos a oedd yn byw
yng Ngroeg yn y drydedd ganrif CC –
wedi damcaniaethu bod y planedau’n
cylchdroi o amgylch yr Haul, roedd
llawer o bobl yn credu mai’r Ddaear
oedd canolbwynt Cysawd yr Haul nes
y 1500au. Cafodd y ddamcaniaeth
hon ei hyrwyddo gan waith Aristotle,
On the Heavens, a gafodd ei
ysgrifennu yn 350 CC. Mae’r braslun
yn y gweithgaredd hwn yn seiliedig ar
gosmoleg Aristotelaidd.
Yn 1543, cyhoeddwyd llyfr
Copernicus, On the Revolutions
of the Heavenly Bodies. Roedd
yn cynnig model heliosentrig o
Gysawd yr Haul, a oedd yn wahanol

i’r model geosentrig a gafodd ei
gynnig gan Ptolemy yn yr ail ganrif
OC, lle roedd pob corff wybrennol
yn cylchdroi o amgylch y Ddaear. Yn
1609, dyfeisiodd Galileo sbienddrych
neu delesgop a oedd yn caniatáu
iddo arsylwi ar fynyddoedd y Lleuad,
gweddau Gwener, cylchau Sadwrn,
a phedair lleuad fwyaf disglair Iau.
Roedd arsylwadau gwyddonol Galileo
yn cefnogi’r ddamcaniaeth o Gysawd
yr Haul heliosentrig.
Geirfa allweddol
Helio – yr Haul
Geo – y Ddaear
Sentrig – yn y canol
Model – cynrychioliad tri dimensiwn
o strwythur arfaethedig, ar raddfa lai
yn aml

Cynnal y Gweithgaredd
Mae’r gweithgaredd hwn yn cefnogi
datblygiad dadansoddi gweledol – sgìl
bwysig i wyddonwyr.
Dechreuwch drwy ofyn i’r disgyblion
archwilio’r diagram Aristotelaidd
o Gysawd yr Haul ar ochr chwith
y daflen waith. Gofynnwch iddynt
gynnig sylwadau am y diagram.
Ydyn nhw’n sylwi ar bethau sy’n
wahanol i’w gwybodaeth bresennol
am Gysawd yr Haul? Beth sydd ar
goll? Beth sydd yn y safle anghywir?

Yr Adnoddau sydd eu Hangen

Dolenni Defnyddiol

• Dyfais tabled neu ddyfais i gael
cod Zap (dewisol - gweler y
Dolenni Defnyddiol)

Ewch i discoverydiaries.org/
activities/ancient-astronomy i
lawrlwytho cynnwys ap Zappar
i’w ddefnyddio all-lein (sleidiau
PowerPoint, fideos a bwndeli o
luniau ac ati) ac i gael mynediad at
ddolenni i wybodaeth arall, a allai
fod yn ddefnyddiol wrth gynllunio a
chyflwyno'r wers hon.

• Prennau Mesur
• Cwmpawdau

discoverydiaries.org
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Beth maen nhw’n meddwl yw ystyr
y geiriau?
Gofynnwch i’r disgyblion pa bryd
maen nhw’n meddwl cafodd y diagram
hwn ei lunio. Gofynnwch iddynt drafod
sut mae ein dealltwriaeth o Gysawd yr
Haul wedi datblygu dros amser.
Edrychwch eto ar strwythur Cysawd
yr Haul a gofyn i’r disgyblion dynnu
llun ohono ar y daflen waith, gan
annog gwahanol lefelau o gywirdeb
o ran siâp llwybrau cylchdroadol a
phellter y planedau o’r Haul ar sail
gallu’r disgyblion. Gallwch gyflwyno
disgyblion mwy galluog i Unedau
Astronomegol, sydd wedi’u cynnwys
yng Ngweithgaredd 2.1 Dyddiadur
Planed Mawrth: Taith Hirfaith.

Atebion i’r Gweithgaredd
Gweler y Dolenni Defnyddiol.

Cwestiynau ar gyfer y
Dosbarth
• Pam nad oedd y seryddwyr cyntaf

yn gallu gweld yr holl blanedau yng
Nghysawd yr Haul?

• A yw planedau’n cylchdroi o

amgylch yr Haul ar yr un cyflymder?
Oes modd i ni wybod pa mor gyflym
maen nhw’n cylchdroi?

• Beth sy’n achosi’r dydd a’r nos?
• Beth sy’n achosi i hyd y dyddiau

newid yn ystod y flwyddyn?
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Heriau Ychwanegol /
Gweithgareddau Ymestyn
Mae cofeiriau’n ffordd wych o helpu
disgyblion i gofio trefn y planedau, e.e.
Mam Gwen Ddysgodd Mari I Snorclio
Wrth Nofio. Gofynnwch i’r disgyblion
ysgrifennu eu cofair eu hunain i’w
helpu i gofio.
Ewch ati fel dosbarth i greu diagram
o Gysawd yr Haul ar raddfa fawr, gan
gynnwys gwrthrychau eraill sydd yn
y gofod fel gwregysau asteroidau,
yr Orsaf Ofod Ryngwladol, lleuadau,
lloerennau wedi’u gwneud gan bobl,
comedau ac ati.
Edrychwch ar y geiriau ar y diagram
hynafol ar y daflen waith a gofyn
i’r disgyblion ymchwilio i ystyr y
gwahanol eiriau.
Roedd darganfyddiadau seryddol
pwysig yn cael eu gwneud ym mhob
rhan o’r byd yn y gorffennol pell.
Fe wnaeth seryddwyr Islamaidd fel
Al-Battani, al-Sufi, al-Biruni, ac Ibn
Yunus gofnodi safle’r Haul, y Lleuad
a sêr; fe wnaeth Maiaid yr henfyd
adeiladu strwythurau fel grisiau a
ffynhonnau i gyd-fynd â digwyddiadau
seryddol, a chofnodi nifer o
symudiadau wybrennol yn fanwl; yn
ystod Brenhinllin Shang, fe wnaeth
seryddwyr Tsieineaidd gynhyrchu
calendr o gylch y Lleuad; yn Hemisffer y
De, roedd yr Awstraliaid brodorol wedi
datblygu methodolegau seryddol dros
65,000 o flynyddoedd yn ôl. Gofynnwch
i’r disgyblion ymchwilio i hen seryddwr
neu ddiwylliant o’u dewis.

Syniadau ar gyfer
Gwahaniaethu
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Cymorth:
• Rhowch gymorth i’r disgyblion iau

drwy ddefnyddio gweithgaredd
paratoi fel Gweithgaredd 3.4 yn
Nyddiadur y Gofod Dwfn: Cysawd
yr Haul, er mwyn adolygu planedau
Cysawd yr Haul. Gweithiwch mewn
grwpiau bach neu barau i nodi
trefn y planedau. Rhowch gylchau
cardfwrdd o amrywiol feintiau i’r
disgyblion eu trasio er mwyn rhoi’r
planedau yn eu safleoedd cywir o
amgylch yr Haul.

Her:
• Cyflwynwch Unedau Astronomegol

i’r disgyblion mwy galluog – yr
uned mesur sy’n cael ei defnyddio
i fesur pellter planedau o’r Haul.
Mae 1 Uned Astronomegol yn
cyfateb i’r pellter rhwng yr Haul
a’r Ddaear. Gallwch wneud hyn
gyda gweithgaredd paratoi, fel
Gweithgaredd 2.1 Dyddiadur Planed
Mawrth: Taith Hirfaith.
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• Heriwch y disgyblion i gynrychioli
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pellter pob planed o’r Haul yn gywir,
gan ddefnyddio cwmpawd i lunio
pob llwybr cylchdroadol.
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Cefndir y Gweithgaredd hwn
Mae pobl wedi bod yn datblygu
technoleg i’w helpu i astudio’r awyr
ers canrifoedd. Yn y gorffennol pell,
cafodd strwythurau fel obelisgau’r Aifft a
themlau Maiaidd eu hadeiladu i gyd-fynd
â ffenomena seryddol sy’n ailadrodd,
gan ddangos diddordeb brwd mewn
digwyddiadau wybrennol, a gwybodaeth
amdanynt. Roedd astrolabau’n cael
eu defnyddio i gymryd mesuriadau
cywir iawn o safle sêr a phlanedau mor
gynnar â 220-150 CC. Ond gymerodd
hi tan ddiwedd y 1500au i dechnoleg
gwaith gwydr a llyfnu lensys ddatblygu’n
ddigonol i arwain at ddyfeisio’r telesgop.
Er nad Galileo Galilei ddyfeisiodd y
telesgop, ef sy’n cael y clod am fod y
person cyntaf i ddefnyddio un i arsylwi
ar awyr y nos. Ar ôl clywed sôn am y
’gwydr persbectif Iseldiraidd’, a gafodd
ei ddyfeisio gan Hans Lippershey yn
1608, aeth Galileo ati i wneud ei un ei
hun, gyda rhai gwelliannau, a oedd yn

caniatáu iddo chwyddo gwrthrychau
20 gwaith eu maint. Roedd telesgop
Galileo yn ei alluogi i arsylwi ar fanylion
yr awyr nad oeddent wedi cael eu gweld
o’r blaen, gan gynnwys cylchau Sadwrn,
pedair lleuad fwyaf Iau, a Gwener a’i
gweddau tebyg i’r Lleuad. Fe wnaeth
yr hyn a welodd achosi iddo ddod i’r
casgliad mai’r Haul yw canolbwynt
Cysawd yr Haul, fel yr oedd Copernicus
wedi’i ddamcaniaethu, yn hytrach na’r
Ddaear. Fe wnaeth astudio cysgodion
sy’n cael eu taflu gan fynyddoedd ar y
Lleuad a, gan ddefnyddio mathemateg
syml, profodd eu bod yn debyg i’r
mynyddoedd ar y Ddaear.
Dros amser, cafodd telesgopau mwy
o faint eu hadeiladu. Roedd y rhain yn
gallu casglu a ffocysu mwy o oleuni, ac
felly’n darparu golygfeydd manylach
o’r awyr a’i gwneud hi’n bosib gweld
gwrthrychau mwy gwelw. Cafodd
Telesgop Hooker yn Arsyllfa Mount
Wilson yng Nghaliffornia, UDA, ei
adeiladu yn 1917 ac roedd ei brif
ddrych 2.5 metr yn golygu mai hwn
oedd telesgop mwyaf y byd tan 1949.
Fe wnaeth arsylwadau Edwin Hubble
gyda’r telesgop hwn yn yr 1920au
arwain at ddau ddarganfyddiad dwfn a
wnaeth drawsnewid ein dealltwriaeth
o’r Bydysawd. Yn 1923, fe wnaeth ei
arsylwadau manwl o Alaeth Andromeda
brofi ei bod y tu allan i’n Llwybr Llaethog
ni – pellter aruthrol o 2.5 miliwn
blwyddyn oleuni. Yn 1929, drwy gyfuno’r

Yr Adnoddau sydd eu Hangen

Dolenni Defnyddiol

• Dyfais tabled neu ddyfais i gael
cod Zap (dewisol - gweler y
Dolenni Defnyddiol)

Ewch i discoverydiaries.org/
activities/the-starry-messengers
i lawrlwytho cynnwys ap Zappar
i’w ddefnyddio all-lein (sleidiau
PowerPoint, fideos a bwndeli o
luniau ac ati) ac i gael mynediad at
ddolenni i wybodaeth arall, a allai
fod yn ddefnyddiol wrth gynllunio a
chyflwyno'r wers hon.

• Byrddau gwyn (bach), papur
sgrap, papur â llinellau - ar gyfer
drafftio llythyr
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wybodaeth a gafwyd drwy arsylwi ar nifer
o alaethau pell, roedd Hubble yn gallu
dangos bod y Bydysawd yn ymledu fel
y rhagfynegir gan Ddamcaniaeth y Glec
Fawr. Roedd y ddau ddarganfyddiad
hyn yn dibynnu ar fanylrwydd ac
eglurdeb Telesgop Hooker.
Gyda threigl yr ugeinfed ganrif,
sylweddolodd pobl bod terfyn i’w
gallu i gael golygfeydd cliriach o’r awyr
drwy wneud telesgopau mwy, sef yr
aneglurdeb a achoswyd gan atmosffer
y Ddaear. Fel golygfa desog ar draws
maes parcio poeth ar ddiwrnod o
haf, mae golygfeydd o’r gofod drwy
atmosffer y Ddaear yn aneglur, gan
fod aer tyrfol yn plygu goleuni mewn
gwahanol ffyrdd. Ar ôl lansio Telesgop
Gofod Hubble – wedi’i enwi ar ôl
Edwin Hubble – yn 1990, roedd modd
i ni arsylwi ar y gofod o uwchben yr
atmosffer, gan roi delweddau hyfryd
i ni a oedd yn fwy eglur a manwl nag
erioed o’r blaen. Mae Telesgop Gofod
Hubble yn gyfrifol am nifer enfawr o
ddelweddau poblogaidd o’r gofod; i’r
cenedlaethau sy’n fyw heddiw, mae’r
dechnoleg hon wedi dylanwadu’n
sylweddol ar ein syniad o ’sut mae’r
gofod yn edrych’. Mae galluoedd
y telesgop wedi cael eu diweddaru
drwy bum taith cynnal a chadw gan
ofodwyr, ac mae wedi cynhyrchu
darganfyddiadau arloesol am
blanedau, sêr, galaethau a’r Bydysawd.
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Mae Telesgop Gofod James Webb
– neu Webb – yn delesgop i’r
genhedlaeth nesaf. Bydd yn dylanwadu
ar ein dealltwriaeth o’r gofod fel y mae
Telesgop Gofod Hubble wedi. Bydd yn
arsylwi ar oleuni isgoch o’r gofod ac yn
gweld pethau nad oes modd i Hubble
eu gweld. Er enghraifft, bydd yn gweld

drwy nifylau llychlyd (cymylau enfawr
o nwy a llwch) i gipio lluniau manwl
o blanedau a sêr sy’n ffurfio. Bydd yn
canfod y sêr a’r galaethau cyntaf erioed
yn y Bydysawd dros bellter o 13.4 biliwn
blwyddyn oleuni. Bydd yn astudio
cyfansoddion cemegol atmosfferau
planedau allheulol – planedau sy’n
cylchdroi o amgylch sêr ar wahân i’r Haul
– ac yn edrych am unrhyw arwyddion
bod modd byw ar y planedau hyn. Er ei
fod wedi’i ddylunio’n benodol i wneud
y pethau anhygoel hyn, bydd yn cael
ei ddefnyddio i astudio gwrthrychau
ym mhob rhan o’r awyr. Yr hyn sydd
fwyaf cyffrous am Webb, o bosib, yw
ei botensial i ddangos i ni bethau nad
ydyn ni’n gallu eu dychmygu ar hyn o
bryd, fel y gwnaeth telesgop Galileo
dros 400 mlynedd yn ôl.

Cynnal y Gweithgaredd
Dechreuwch drwy ofyn i’r disgyblion
ystyried sut rydyn ni’n edrych ar bethau
sy’n bell i ffwrdd ar y Ddaear. Pa offer
ydyn ni’n eu defnyddio i weld mewn
gwahanol ffyrdd? Gwnewch i’r disgyblion
feddwl am sbienddrych maen nhw
wedi’i ddefnyddio o bosib i edrych ar
olygfeydd, neu ar gyfer gweithgareddau
hamdden fel gwylio adar. Pa wahanol
bethau gallwch chi eu dysgu drwy weld
pethau’n fwy clir, neu drwy ganfod
pethau sy’n bellach i ffwrdd?
Gofynnwch i’r disgyblion restru’r holl
bethau maen nhw’n gwybod eu bod
yn bodoli yn y gofod; gallech chi
ddefnyddio lluniau o’r Haul, y Lleuad,
planedau, lleuadau eraill, comedau,
nifylau a/neu alaethau i ddechrau
trafodaeth, neu gallech chi ofyn i’r
disgyblion ddod o hyd i’r lluniau hyn
neu eu gwneud eu hunain. Faint o’r

gwrthrychau hyn mae’r disgyblion yn
gallu/wedi eu gweld â’u llygaid eu
hunain? Sut ydyn ni’n gwybod eu bod
yn bodoli, a sut maen nhw’n edrych?
A yw unrhyw rai o’r disgyblion wedi
defnyddio telesgop o’r blaen? Beth
maen nhw wedi’i weld drwyddynt?
Beth maen nhw’n meddwl y gallent
ei weld pe bai ganddynt fynediad i
delesgop pwerus mewn arsyllfa? Beth
am arsyllfa yn y gofod?

Cwestiynau ar gyfer y Dosbarth

I helpu’r disgyblion i ddeall pam gallai
telesgop yn y gofod roi golygfeydd mwy
clir i bobl, fel Telesgop Gofod Hubble,
gofynnwch iddynt feddwl am edrych
ar draws maes parcio poeth, a sut mae
tonnau’n ymddangos yn yr olygfa.
Gallech ddefnyddio enghraifft syml
o blygiant – fel edrych ar bensil drwy
wydr sy’n hanner llawn dŵr – i’w helpu
i ddeall bod golau’n plygu wrth iddo
symud drwy wahanol ddeunyddiau.

Heriau Ychwanegol /
Gweithgareddau Ymestyn

Ar ôl i’r disgyblion ystyried, fel grŵp, sut
mae gwahanol delesgopau’n caniatáu i
ni ddysgu mwy am y gofod, cyflwynwch
y pedwar telesgop ar y daflen waith.
Gan ddefnyddio’r sleidiau PowerPoint,
y deunyddiau cod Zap sydd wedi’u
darparu, neu drwy ymchwil annibynnol,
gofynnwch iddynt wneud llun neu greu
collage yn cynrychioli beth gallent ei
weld gan ddefnyddio pob telesgop.

y gofod?

• Beth yw rhai o’r darganfyddiadau pwysig
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mae telesgopau wedi’u gwneud?

• Beth ydych chi’n meddwl bydd Webb

yn darganfod am y Bydysawd o bosib?

• Beth yw’r gwahaniaeth rhwng

telesgop, chwiliedydd gofod a lloeren?

Ewch ati i greu amserlen fanwl am
hanes y telesgop gan ddefnyddio ein
cyfeiriadau dethol o’r deunydd dysgu
STEM – gweler y Dolenni Defnyddiol.
Gweithgaredd crefft hwyl sy’n gallu helpu’r
disgyblion iau i ddeall prif gydrannau
telesgop, a sut mae telesgopau
sylfaenol yn cael eu defnyddio.

Syniadau ar gyfer
Gwahaniaethu
Cymorth:
• Gweithiwch fel dosbarth neu mewn

grwpiau bach, gan ddefnyddio’r
sbardunau gweledol sydd wedi’u
darparu yn y sleidiau PowerPoint.
Defnyddiwch lein ddillad i begio
newidiadau a dyddiadau allweddol o
ran darganfyddiadau telesgopau i roi
cymorth gweledol i’r disgyblion.

Her:
• Gofynnwch i’r disgyblion mwy

galluog ymchwilio i alluoedd pob
telesgop yn annibynnol.
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I ddeall pam gallai telesgop yn y
gofod weld mathau o olau sy’n cael
eu hatal gan yr atmosffer, gofynnwch
i’r disgyblion ystyried deunyddiau sy’n
afloyw/tryloyw i olau optig a gofyn a
ydynt yn afloyw/tryloyw i fathau eraill
o olau hefyd, fel golau uwchfioled neu
donnau radio. Mae eli haul yn enghraifft
dda – gallwn ni weld drwyddo, ond
mae’n atal uwchfioled niweidiol.

• Pam ei bod hi mor bwysig dysgu am
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Beth ydych chi wedi’i ddysgu am
hanes arsylwi ar y gofod? Ewch ati
i greu eich cwis cywir neu anghywir
eich hun, a rhoi prawf i’ch ffrindiau!

Cywir
NEU
ir?
anghyw
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Dyma eich tro chi i serennu!
Cyn dylunio telesgop, mae angen i chi wybod
yn gyntaf beth yw’r wyddoniaeth y tu ôl i
olau - y math y gallwn ei weld ac, yn arbennig,
y math na allwn ei weld. Mae mwy i olau na’r
hyn gallwn ei weld ar yr olwg gyntaf...

Pennod Dau:
hyfforddiant
telesgop
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Cywir
NEU
ir?
anghyw

enghreifftiau isod, er mwyn gwneud yn
siŵr bod y disgyblion yn deall y fformat
mae’n rhaid i’w cwestiynau ei ddilyn.
Tynnwch sylw at y ffaith mai’r cwestiynau
’Anghywir’ yw’r rhai sydd ddim yn
cynrychioli ffeithiau’n gywir. Efallai y
bydd angen amser ar y disgyblion
i ymchwilio i atebion er mwyn gallu
gofyn eu cwestiynau mewn ffordd well.
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Beth ydych chi wedi’i ddysgu am
hanes arsylwi ar y gofod? Ewch ati
i greu eich cwis cywir neu anghywir
eich hun, a rhoi prawf i’ch ffrindiau!

Gweithgaredd 1.5: Cwis y Gofod
Dwfn

Cefndir y Gweithgaredd hwn
Mae Cwis y Gofod Dwfn yn ffordd
ddifyr i’r disgyblion gadarnhau’r hyn
maen nhw wedi’i ddysgu yn y bennod
hon. Gall y disgyblion greu cwis Cywir/
Anghywir a’i ddefnyddio i roi prawf i’w
cyd-ddisgyblion.

Ar ôl i’r disgyblion baratoi eu
cwestiynau, gofynnwch iddynt roi
prawf i’w gilydd mewn parau, mewn
grwpiau bach neu fel dosbarth.

Cwestiynau Cywir/
Anghywir Enghreifftiol
• Mae nifylau, tyllau du, lleuadau a
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Gallwch gadarnhau’r dysgu drwy ofyn
i’r disgyblion gyfrannu’r hyn maen nhw
wedi’i ddysgu. Nodwch hyn ar fwrdd
gwyn er mwyn i’r holl ddisgyblion allu
gweld y wybodaeth. Adolygwch unrhyw
dermau gwyddonol mae’r disgyblion
wedi’u dysgu, yn ogystal â’u diffiniadau.

Mewn grwpiau neu’n unigol, gofynnwch
i’r disgyblion baratoi pum cwestiwn,
gan eu hatgoffa o’r fformat ’Cywir/
Anghywir’. Efallai y byddwch yn dymuno
darparu rhai enghreifftiau o gwestiynau
Cywir/Anghywir drwy ddefnyddio’r

• Mae Cysawd yr Haul mewn galaeth

o’r enw y Llwybr Llithrig. / A

• Ystyr cytser yw grŵp o blanedau yn

yr awyr. / A

• Mae’n edrych fel bod cytserau’n

symud yn yr awyr oherwydd bod y
Ddaear yn cylchdroi ar echelin. / C

• Mawrth yw’r blaned agosaf i’r Haul.

/A

• Galileo oedd y seryddwr cyntaf i

ddamcaniaethu
bod y Ddaear yng
Dyma eich tro
chi i serennu!
nghanol Cysawd yr Haul. / A
Cyn dylunio telesgop, mae angen i chi wybod
yn gyntaf beth yw’r wyddoniaeth y tu ôl i
olau - y math y gallwn ei weld ac, yn arbennig,
Yr Adnoddau sydd eu Hangen Dolenni Defnyddiol
y math
naddyfais
allwn
Mae mwy i olau na’r
• Dyfais
tabled neu
i gael ei weld.
Ewch i discoverydiaries.org/
cod Zap (dewisol - gweler y
activities/the-deep-space-quiz
gallwn ei weld
ar yr
olwg
gyntaf...
Dolenni hyn
Defnyddiol)
i lawrlwytho
cynnwys
ap Zappar
• Taflenni ffeithiau/papur bwrdd
gwyn o weithgareddau blaenorol

i’w ddefnyddio all-lein (sleidiau
PowerPoint, fideos a bwndeli o
luniau ac ati) ac i gael mynediad at
ddolenni i wybodaeth arall, a allai
fod yn ddefnyddiol wrth gynllunio a
chyflwyno'r wers hon.
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Cynnal y Gweithgaredd

gwyntoedd solar i gyd yn bodoli yn
y gofod dwfn. / C
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• Fe wnaeth Edwin Hubble
Pennod Un
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ddefnyddio Telesgop Hooker i
astudio’r Bydysawd. / C

• Fe wnaeth Telesgop Gofod Hubble

ddarganfod lleuadau newydd yn
cylchdroi o amgylch Plwton. / C

• Mae Telesgop Gofod James Webb

(Webb) yn gallu gweld drwy lwch y
gofod oherwydd bod ganddo olwg
pelydr-x. / A

• Mae Telesgop James Webb 1.5 miliwn

cilometr i ffwrdd o’r Ddaear. / C

Cwestiynau ar gyfer y
Dosbarth
• Pam ei bod hi’n bwysig i wyddonwyr

ofyn cwestiynau?

• Oes gennych chi gwestiwn am

y gofod na chafodd ei ateb ym
Mhennod 1?

• Oes unrhyw eiriau ym Mhennod 1

dydych chi ddim yn eu deall? Pa
ffyrdd gwahanol sydd o ddod o hyd
i’w hystyr?

• Wnaethoch chi ddysgu rhywbeth ym

Mhennod 1 wnaeth eich rhyfeddu?

• Beth yw rhai o’r ffyrdd o ddysgu mwy

am y Bydysawd heb fod yn ofodwyr?

Heriau Ychwanegol /
Gweithgareddau Ymestyn
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Cynhaliwch sioe gwis, gan ddefnyddio’r
cwestiynau mae’r disgyblion wedi’u
hysgrifennu. I gynnwys y dosbarth cyfan,
defnyddiwch fyrddau gwyn bach gyda
C ar un ochr ac A ar yr ochr arall. Neu,
defnyddiwch weithred gorfforol yn lle’r
byrddau gwyn, fel rhoi dwylo ar eu pen
ar gyfer cywir, a dwylo y tu ôl i’w cefn ar

gyfer anghywir. Bydd y dull hwn yn rhoi
adborth i addysgwyr yn y fan a’r lle.
Gofynnwch i’r disgyblion ailysgrifennu
eu cwestiynau fel cwestiynau llawn, yn
hytrach na’r fformat Cywir/Anghywir,
e.e. ’Enwch bedwar peth sy’n bodoli
yn y gofod’ neu ’Beth yw enw’r alaeth
y mae Cysawd yr Haul ynddi?’

Syniadau ar gyfer
Gwahaniaethu
Cymorth:
• Disgyblion i greu cardiau Holi ac

Ateb mewn fformat ’top trumps’, i’w
helpu i gofio’r dysgu.

Her:
• Gofynnwch i’r disgyblion ymchwilio

i un cwestiwn o’u dewis. Heriwch
nhw i brofi pam ei fod yn gywir
neu’n anghywir, ac i gyflwyno eu
canfyddiadau i’r dosbarth.

• Rhowch gwota ar gyfer y cwestiynau

Cywir/Anghywir i’r disgyblion, fel tri
chwestiwn Anghywir, i wneud yn siŵr
eu bod yn meddwl yn greadigol am
y cwestiynau maen nhw’n eu llunio.
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Lawrlwythwch yr holl adnoddau
hyn neu prynwch nhw yn:

discoverydiaries.org/shop
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