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21 March – 1 April 2022

21 Mawrth – 1 Ebrill 2022

Cyfnod Allweddol 3 

Sut mae Beicio yn 
Brwydro yn erbyn 
Newid Hinsawdd?

Amser
20 munud 

(1 awr gydag estyniad)

Adnoddau
PowerPoint Beicio 

i frwydro newid 
hinsawdd

Bwrdd gwyn/bwrdd gwyn 
rhyngweithiol mawr/siart 

troi papur
Taflen waith y disgybl 
beicio i frwydro newid 

hinsawdd

Gweithgaredd 
Unigol/Grŵp

Y ddau

Amcanion
Atgoffa; newid yn yr hinsawdd a dysgu am ‘o ble y daw 
allyriadau’r DU?’
Edrych ar sut gellir lleihau allyriadau, gyda phwyslais 
ar drafnidiaeth.

Cynllun sesiwn

Defnyddiwch y PowerPoint beicio i frwydro newid 
hinsawdd i hwyluso trafodaeth am newid yn yr hinsawdd 
ac allyriadau. Defnyddiwch y darnau procio cof yr athro os 
bydd angen.
Disgyblion i gwblhau’r daflen beicio i frwydro yn erbyn 
newid hinsawdd gyda’r hyn a ddysgwyd ganddynt o’r 
drafodaeth grŵp. Mae’r daflen waith hon yn cynnwys 
ysgrifennu eu cenhadaeth newid yn yr hinsawdd eu hunain.

Estyniad
Disgyblion i wneud fideo byr neu boster yn egluro sut mae 
beicio yn brwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Ysbrydolwyd gan

Swyddog Ysgol Sustrans.

Rydym yn ymwybodol fod rhai plant yn teimlo eco-bryder (gelwir hyn yn 
eco-ofid hefyd). Mae’r wefan hon gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion 
ar gyfer rhieni, gofalwyr, athrawon ac eraill sy’n cefnogi plant. Mae’n egluro 
beth yw eco-drallod, sut i ganfod a yw plentyn yn profi eco-ofid, ac mae’n 
cynnig awgrymiadau ar gyfer helpu plant i ymdopi â’u teimladau.

https://bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/secondary#day6
https://bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/secondary#day6
https://bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/secondary#day6
https://bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/secondary#day6
https://bigwalkandwheel.org.uk/cym/resources/secondary#day6
https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/parents-and-young-people/information-for-parents-and-carers/eco-distress---for-parents-and-carers
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Sut mae Beicio yn 
Brwydro yn erbyn 
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Y tywydd a hinsawdd
Disgyblion i drafod y gwahaniaeth rhwng y ddau derm.

Newid hinsawdd
Disgyblion i weithio mewn parau i gynnig diffiniad o’r term newid hinsawdd.

O ble y daw ein hallyriadau?
Disgyblion i greu map meddwl o ffynonellau amrywiol o allyriadau.
Disgyblion i drafod ‘o ble y daw allyriadau’r DU?’ 
Cyngor doeth – tanwydd byncer yw unrhyw danwydd a ddefnyddir ar fwrdd llong.
Disgyblion i drafod ‘o ble y daw allyriadau trafnidiaeth?’

Sut gallwn ni leihau allyriadau?
Edrychwch ar fap meddwl ffynonellau allyriadau – disgyblion yn trafod 
beth ellid ei wneud fel unigolion ac fel grŵp i leihau allyriadau.
Disgyblion i drafod beth fyddai’n creu’r effaith fwyaf.
Disgyblion i drafod yr hyn sydd angen i gymdeithas/llywodraeth ei wneud.

Mae’r peiriant hwn yn brwydro newid hinsawdd
Disgyblion i drafod sut gall newid dull teithio leihau allyriadau.

Fy Adduned Carbon
Disgyblion i lunio adduned carbon – rhywbeth y gallant ei wneud 
fel unigolion/grŵp/ysgol i leihau eu hôl-troed carbon, er enghraifft 
cerdded yn lle gyrru, bwyta llai o gig.
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Taflen waith

Beth yw newid hinsawdd?
Ysgrifennwch ddiffiniad y dosbarth yma:

O ble y daw allyriadau’r DU?
Priodwch y sector gyda’r ganran.

Sector

�Adeiladau
�Amaeth
�Diwydiant
�Gwastraff
�Gweithgynhyrchu
�Hylosgi Tanwydd
�Tanwydd byncer
�Trafnidiaeth
�Trydan a Gwres

Canran

�24%

�23%

�17%

�10%

�8%

�7%
�4%

�4% �3%

O ble y daw allyriadau trafnidiaeth?
Priodwch y dull gyda’r ganran.

Modd

�Bysiau
�Ceir/tacsis
�Cerbydau Nwyddau Trwm
�Hedfanaeth (domestig)
�Llongau (domestig)
�Lorïau LGV
�Rheilffyrdd
�Arall

Canran

�55%

�16%

�16%

�5%
�3%

�2% �1%
�1%
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Beth allwn ni ei wneud i leihau allyriadau?

Beth yw’r pethau pwysicaf y gallech ei 
wneud fel unigolyn i leihau allyriadau?

Fy Adduned Carbon
Rwy’n addo...


