
Mae Sustrans yn elusen gofrestredig yn y DU rhif 326550 (Cymru a Lloegr) 
SC039263 (Yr Alban). © Sustrans 2022

Stroliwch A Roliwch 2022 

Ditectif calonnau

Bydd angen:
Amserydd

Darn o bapur

Ffaith ddifyr

Mae dy galon tua’r 
un maint â dy 

ddwrn wedi’i gau

Ynglŷn â’r galon
Mae dy galon yn gyhyr cryf iawn sy’n pwmpio gwaed sy’n 
cynnwys ocsigen o amgylch dy gorff, i bob rhan ohonot ti.
Mae’n hynod o bwysig ein bod ni oll yn cadw’n calonnau’n 
iach. Gallwn wneud hyn trwy wneud gweithgareddau sy’n 
cyflymu curiad y galon.

Sut allwn ni fesur curiad y galon?

Gair arall am guriad dy galon yw pwls. Galli deimlo dy bwls 
drwy roi dau fys ar ochr chwith dy wddf. Mae angen eistedd 
i lawr yn dawel wrth wneud hyn.
Defnyddia amserydd i gyfrif sawl curiad rwyt ti’n eu teimlo 
mewn 15 eiliad. Wedyn, mae angen lluosi hwn â 4. Er 
enghraifft, 19 curiad mewn 15 eiliad × 4 = 76.
Bydd hyn yn dangos sawl curiad mae dy galon yn ei wneud 
mewn munud pan rwyt ti’n gorffwys, ac enw arall ar hyn yw 
‘cyflymder y galon wrth orffwys’.
Gwyliwch y fideo: Mynd ati i deimlo curiad eich calon
(Ymddiheurwn mae dim ond yn Saesneg y mae’r fideo 
hwn ar gael.)

Cyfarwyddiadau
1. Mesura guriad dy galon wrth orffwys. Gwna nodyn o’r rhif hwn.

2. Wedyn, dewisa weithgaredd i gyflymu dy galon! Gwna’r 
gweithgaredd hwn am funud, mor gyflym ag y galli.

3. Nawr, mae’n amser mesur curiad dy galon – fe ddylet ti weld 
newid mawr. Cofnoda guriad dy galon eto.

4. Gwna’n siŵr fod curiad dy galon wedi gostwng i lawr yn ôl i’w 
gyflymder wrth orffwys cyn rhoi cynnig ar weithgaredd arall.

5. Nawr, ailadrodd y camau a mesur curiad dy galon yn erbyn 
rhai o’r gweithgareddau isod.

https://www.youtube.com/watch?v=tF9-jLZNM10&t=10s
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Dyma rai awgrymiadau:

Gweithgaredd Curiad y galon
Eistedd yn dawel 

(Dyma fydd cyflymder 
dy galon wrth orffwys)

Neidio am un funud

Sgipio am un funud

Rhedeg yn dy unfan 
am un funud

Sgwtera am un funud

Beicio am un funud

Sefyll ar dy ddwylo 
am un funud

Pa weithgareddau eraill fedri di feddwl amdanynt i gyflymu curiad dy galon? 
Gwna dy restr dy hun a mesur curiad dy galon yn erbyn pob gweithgaredd.

Ehangu’r gweithgaredd
Gan ba anifail mae’r curiad calon cyflymaf?
Sawl calon sydd gan octopws?
Ewch ati i geisio dysgu mwy o ffeithiau difyr am y galon.




