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Cynradd 

Archwiliad aer 
anhygoel Lefel tri

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 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.
Estyniad: creu rhagfynegiad am y lefelau o lygredd aer 
mewn dau leoliad gwahanol a’i roi ar brawf.

Cynllun sesiwn
Gofynnwch i’r disgyblion ystyried pa ddulliau trafnidiaeth sy’n 
creu mwy o lygredd aer. Rhannwch wybodaeth am faint o garbon 
deuocsid sy’n cael ei allyrru gan amrywiol ddulliau trafnidiaeth (mae 
graffig ar ddulliau trafnidiaeth sy’n rhoi sgôr o’r mwyafrif i’r lleiaf 
cynaliadwy ar y daflen waith ar gyfer disgyblion).
Gofynnwch i’r disgyblion feddwl am ddau leoliad ar gyfer cynnal cyfrif 
trafnidiaeth. Mae angen iddyn nhw ddewis un lleoliad y maen nhw’n 
credu bydd yr aer yn lanach ynddo, ac un y maen nhw’n credu bydd 
yr aer yn futrach ynddo. Gofynnwch iddyn nhw wneud rhagfynegiad 
am ba leoliad sy’n debygol o fod â lefelau uwch o lygredd aer.
Dewiswch gyfnod amser ar gyfer y cyfrif (e.e. pum munud). Ewch 
â disgyblion i’r lleoliad hwn gan ddilyn canllawiau taith maes diogel 
eich ysgol. Dilynwch ganllawiau coronafeirws lleol fel y bo’n briodol, 
os gwelwch yn dda.

Bydd disgyblion yn defnyddio’r siart cyfrif i gofnodi faint o bobl sy’n mynd heibio yn ystod y cyfnod hwnnw.
Sylwer Bydd angen i ddisgyblion sy’n cyfrifo lefelau allyriadau amcangyfrif faint o bobl oedd ar y bws a 
nodi tali ar gyfer pob teithiwr. Mae hyn oherwydd bod allyriadau bysiau yn cael eu seilio ar gilogramau 
CO2/milltir fesul teithiwr.
Ewch yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Gofynnwch i’r disgyblion edrych ar eu cyfrif a’r wybodaeth am allyriadau 
i gyfrifo’r lefelau ym mhob lleoliad. Gofynnwch i’r disgyblion pa ddull trafnidiaeth sy’n creu’r symiau mwyaf 
o lygredd ym mhob lleoliad. Gofynnwch i’r disgyblion ym mha leoliad mae’r aer glanaf/butraf.
Addasiad ar gyfer dysgu o gartref: Ar gyfer disgyblion sy’n cwblhau’r gweithgaredd hwn dan do, 
mae fideos ar gael o draffig sy’n pasio dau leoliad gwahanol (un gwledig, un trefol).
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
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Nod
Darganfod beth sy’n achosi llygredd aer o amgylch eich ysgol neu’ch ardal leol.
Rhagfynegi’r gwahaniaeth rhwng llygredd aer dau leoliad gwahanol.
Meddwl am ba ddulliau trafnidiaeth sy’n creu’r swm mwyaf/lleiaf o lygredd aer.

Damcaniaethau
Pa ddull trafnidiaeth, yn eich barn chi, fyddwch chi’n gweld y mwyaf ohonynt ym mhob lleoliad a pham?
Pa ddull trafnidiaeth, yn eich barn chi, fyddwch chi’n gweld y lleiaf ohonynt ym mhob lleoliad a pham?
Ym mha leoliad, yn eich barn chi, fydd mwy o lygredd aer a pham?

Dull
Cynhaliwch gyfrif yn y ddau leoliad rydych wedi’u dewis. Cynhaliwch y cyfrif am yr un faint 
o amser yn y ddau leoliad. Os bydd bws yn mynd heibio, yna ceisiwch gyfri’r nifer o deithwyr 
mor gywir ag y gallwch.
Pan ewch yn ôl i mewn, cyfrifwch yr allyriadau ar gyfer cerdded, beicio, car a bws gan ddefnyddio’r 
data allyriadau ar waelod y dudalen nesaf. Cyfrifwch yr allyriadau ar gyfer siwrne 1 filltir.

Dull trafnidiaeth Lleoliad A Lleoliad B
Cyfrif Allyriadau 

CO2

Cyfrif Allyriadau 
CO2

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

Person yn beicio

Unigolyn mewn car neu fan

Unigolyn ar fws (cyfrif 
neu amcangyfrif y nifer 
o deithwyr)

Unigolyn mewn cerbyd mawr 
arall (e.e. tractor neu lori)
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Casgliadau
Pa ddull trafnidiaeth aeth heibio amlaf yn ystod eich archwiliad?
Pa ddull trafnidiaeth, yn eich barn chi, sy’n creu mwy o lygredd aer ym mhob lleoliad?
Pa un o’r dulliau trafnidiaeth hyn ydych yn eich barn chi, yw’r gorau i’r amgylchedd?
Allwch chi restru’r dulliau trafnidiaeth hyn yn eu trefn yn ôl faint maen nhw’n ei lygru 
yn y ddau leoliad? 
Fe wnaethom ni seilio ein cyfrifiadau allyriadau bysiau ar yr allyriadau fesul teithiwr 
fesul milltir. Pam, yn eich barn chi, wnaethom ni hynny?
Sut fuasai’r darlun hwn yn newid pe byddech wedi edrych ar yr allyriadau fesul milltir 
fesul bws (yn hytrach na’r allyriadau fesul teithiwr fesul milltir?

Beth yw’r ffordd orau o gyrraedd yr ysgol?

Cerdded Beicio Trên Bws Rhannu car Gyrru

Mwyaf cynaliadwy Lleiaf cynaliadwy

Mae ceir yn allyrru 0.30 kilogram o CO2 y filltir. 
Mae bysus yn allyrru 0.18 kilogram o CO2 y filltir fesul teithiwr. 
Mae trenau yn allyrru 0.08 kilogram o CO2 y filltir fesul teithiwr.
Sylwer: Gall allyriadau carbon amrywio yn ôl mathau penodol o gerbydau, fel car bach 
neu gar mawr. Mae’r ffigurau a ddefnyddiwyd uchod wedi’u seilio ar gyfartaleddau 
penodol a gallwch eu defnyddio fel man dechrau ar gyfer archwilio ymhellach. Mae 
allyriadau cerdded a beicio fesul milltir yn sero.
Ffynhonnell: Yr Adran Drafnidiaeth, 2020




