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Cynradd 

Archwiliad Aer 
Anhygoel Lefel un

Amser
30 munud (dan do)

60 munud (yn yr 
awyr agored)

Adnoddau
Pensil a phapur, dyfais i 
wylio fideo arni (dan do)

Gweithgaredd 
Unigol/Grŵp

Unigol wrth ddysgu 
o gartref

Mewn grŵp yn y dosbarth

Amcanion
Dysgu pa ddulliau trafnidiaeth sy’n creu’r symiau mwyaf 
o lygredd aer.
Darganfod beth sy’n achosi llygredd aer o gwmpas eich 
ysgol neu yn eich ardal leol.

Cynllun sesiwn

Gofynnwch i’r disgyblion ystyried pa ddulliau trafnidiaeth sy’n 
creu’r mwyaf o lygredd aer. Rhannwch wybodaeth ar faint o 
garbon deuocsid sy’n cael ei ollwng gan amrywiol ddulliau 
trafnidiaeth (gweler y graffig dulliau trafnidiaeth sy’n rhoi sgôr 
o’r mwyafrif i’r lleiaf cynaliadwy).
Gofynnwch i’r disgyblion feddwl am leoliad ar gyfer cyfrif 
dull trafnidiaeth.
Dilynwch ganllawiau coronafeirws lleol fel y bo’n briodol, 
os gwelwch yn dda.
Dewiswch gyfnod amser ar gyfer y cyfrif (e.e. pum munud). Mae 
disgyblion yn cofnodi faint o bobl sy’n mynd heibio yn yr amser hwnnw.

Defnyddiwch y siart cyfrif i arsylwi pa ddulliau trafnidiaeth yr oedd y mwyafrif o bobl yn eu defnyddio.
Gweithgaredd dewisol:
Lluniwch siart cyfrif naturiol i gyflwyno eich canfyddiadau gan ddefnyddio deunyddiau 
naturiol fel ffyn a dail.
Addasiad ar gyfer dysgu o gartref:
Ar gyfer disgyblion sy’n cwblhau’r gweithgaredd hwn dan do (naill ai gartref neu yn yr 
ystafell ddosbarth), mae fideos ar gael o draffig sy’n pasio dau leoliad gwahanol (un 
gwledig, un trefol) y gellir ei ddefnyddio i ddisgyblion seilio eu cyfrif traffig arno.
Gwyliwch y cyfrif traffig trefol a gwledig yma 
www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/primary#day3

https://www.bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/primary#day3


Cynradd 

Archwiliad Aer 
Anhygoel 
Taflen waith

Cyfarwyddiadau

Edrychwch ar beth a phwy sy’n defnyddio’r ffordd a’r palmantau ger 
eich ysgol. Gwnewch gyfrif i gadw cofnod o bwy sy’n mynd heibio.
Fe allech chi gyflwyno’ch canfyddiadau mewn pictogram felly lluniwch 
symbol i gynrychioli pob cyfrif o bump ar gyfer pob person sy’n mynd 
heibio. Neu defnyddiwch ddeunyddiau naturiol fel ffyn a dail.

Pwy aeth heibio? Tali

Person yn cerdded, loncian, 
rhedeg, sgwtera neu’n 
defnyddio cadair olwyn

Person yn beicio

Unigolyn mewn car neu fan

Unigolyn ar fws

Unigolyn mewn cerbyd mawr 
arall (e.e. tractor neu lori)

Beth yw’r ffordd orau o gyrraedd yr ysgol?

Cerdded Beicio Trên Bws Rhannu car Gyrru

Mwyaf cynaliadwy Lleiaf cynaliadwy


