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Cyflwyniad 

Egni am Byth 
Bydd y canllaw yma sy’n llawn gwybodaeth 

ddifyr a diddorol yn dy helpu i ddysgu am egni 
drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau y 

medri di eu gwneud yn yr ystafell ddosbarth neu 
gartref! Mae’n cynnwys llawer o bethau rhyfedd 
a rhyfeddol, fel cyfle o gyfrifo dy ôl-troed carbon, 

dysgu am egni carbon isel, deall sut mae egni 
niwclear yn gweithio a hyd yn oed ddarganfod  

a allai dy ysgol gael ei phweru gan egni’r  
gwynt - meddylia! 

Bydd pob gweithgaredd 
yn dy helpu i ddatblygu’r 
sgiliau sydd eu hangen 

arnat i ddod yn 
Hyrwyddwr Egni. Pwy a 
ŵyr, efallai y byddi di’n 
helpu i achub y blaned 

ryw ddydd! Dychmyga pe na bai egni ar 
gael yn y byd - byddai’n lle 
gwahanol iawn, yn byddai! 

Fyddai dim tanwydd ar 
gael i bweru car dy fam 
neu dy dad. Dim trydan i 
droi golau dy stafell wely 
ymlaen neu i droi’r teledu 
ymlaen.  Dim nwy i gadw 
dy gartref yn gynnes braf 

ac yn glyd yn y gaeaf. Waw! 
Dychmyga’r peth...byddai’n 

newid popeth! 

Beth am ymuno â Jac a Bethan a dod yn 

“Cofia liwio’r seren pan fyddi di’n  gorffen pob gweithgaredd!”

Hyrwyddwr Egni!  

Er na allwn ei weld, mae egni wir yn bwysig iawn. Mae pawb ar y blaned 
yn ei ddefnyddio. Po fwyaf y byddwn ni’n ei ddefnyddio, y pwysicaf yw i ni 
ei ddeall. Er enghraifft, beth yw egni? O ble mae’n dod? Sut mae’n cael 

ei greu? Pa effaith mae’n ei chael ar yr amgylchedd? Wyt ti am wybod yr 
atebion? Darllena fwy i gael rhagor o fanylion!

✔   Y ffynonellau egni gwahanol a’u heffaith ar y byd   

✔   Dy ddefnydd o egni a dy ôl-troed carbon   

✔   Sut i leihau dy effaith ar yr amgylchedd 
✔   Y wyddoniaeth sy’n sail i egni   

✔    Rhai o’r sgiliau allai dy helpu di yn dy yrfa yn  
y dyfodol  

Bydd y canllaw 
yma yn dy helpu 
i archwilio: 
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Cyfrifo dy 
1

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Wyt ti’n gallu meddwl am 5 ffordd y 
medri di leihau dy ôl-troed carbon?  

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Cyfrifa dy ôl-troed eto yn dilyn dy atebion - fedri 
di leihau dy ôl-troed carbon i 2 dunnell? Pa mor 
hawdd neu anodd fyddai gwneud hyn go iawn?

Enwa’r gwahaniaethau rhwng tanwyddau ffosil a 
ffynonellau egni carbon isel neu adnewyddadwy.  
Nesaf, meddylia am ffynonellau egni carbon isel  
ac adnewyddadwy - fedri di enwi pedwar?  
Awgrym: Efallai y bydd y lluniau’n helpu! 

Yn olaf, gan ddefnyddio’r daflen o dirweddau sydd wedi’i 
darparu, penderfyna ar y lle gorau i roi pob ffynhonnell 
egni carbon isel (defnyddia’r sticeri os oes gen ti rai!) 

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Bydd dy athro’n mynd ati nawr i osod cymunedau ar dy dirweddau - yw 
hyn yn newid dy benderfyniadau? Os felly, pam? Esbonia dy ddewisiadau 
terfynol ar gyfer pob ffynhonnell egni carbon isel. 

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Dewisa ardal sy’n lleol i ti ac yna 
ymchwilio i’r dirwedd, yr hinsawdd a’r 
amgylchiadau. Pa un o’r ffynonellau 
egni carbon isel fyddai’n fwyaf addas i’r 
ardal? Dywed wrth weddill y dosbarth 
beth rwyt ti wedi’i benderfynu.  

Gweithgaredd 1 Gweithgaredd 2

Beth yw 
Ar gyfer yr ymarfer yma, bydd angen i ti bori drwy’r wybodaeth  
rwyt ti wedi ei chanfod yn barod am dy ddulliau teithio personol  
a dy ddefnydd o egni gartref. 

Gan ddefnyddio’r dull cyfrifo ôl-troed carbon, cyfrifa faint o garbon 
deuocsid (sy’n cael ei alw’n CO2 hefyd) rwyt ti’n ei ddefnyddio  
bob blwyddyn.  

Sut mae dy ôl-troed yn cymharu â chyfartaledd y DU, sef 6.5 tunnell? 
Ble rwyt ti’n defnyddio’r rhan fwyaf o dy egni yn ystod y dydd, neu’r 
flwyddyn? 

ôl-troed carbon 
egni carbon isel?

Oeddet ti’n gwybod... 

bod buwch yn 

rhyddhau rhwng 70 

a 120kg o fethan 

y flwyddyn ar 

gyfartaledd? 

‘Pa mor fawr neu fach  
yw dy ôl-troed carbon?’



Faint o egni carbon isel
ydyn ni’n ei ddefnyddio?  1

Sut mae 
Meddylia am yr holl ffyrdd gwahanol rydyn ni’n gwneud egni yn y DU a’u rhestru. Beth yw 
manteision ac anfanteision pob un?

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Beth yw dy hoff ffynhonnell egni? Ymchwilia i’r 
rhesymau pam mai hon yw’r ffynhonnell orau 
o egni a thrafod beth rwyt ti wedi’i ddarganfod 
amdani a’r rhesymau dros ei dewis, gyda gweddill 
y dosbarth.   

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Beth am ddarganfod canran yr egni sy’n cael ei 
ddefnyddio yn y DU a ddaw o ffynonellau egni 
carbon isel. Beth am ddylunio a chreu siart bar 
neu siart cylch i ddangos y wybodaeth yma.  

Gweithgaredd 3 Gweithgaredd 4

Dangos dy fod yn deall sut 
caiff egni niwclear ei greu drwy osod 
y darnau jig-sô yn eu trefn gywir (cofia 
weithio mewn tîm a thrafod syniadau wrth i chi 
fynd ymlaen). Dylai pawb esbonio yn eu tro beth sy’n 
digwydd ar bob cam a pham bod y rhannau gwahanol yn 
dilyn ei gilydd. Gwna’n siŵr dy fod yn gallu esbonio hyn i’r 
dosbarth os bydd dy athro’n gofyn i ti wneud hynny.  

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Mae mathau gwahanol o 
adweithyddion niwclear yn 
defnyddio oeryddion gwahanol. 
Fedri di ddarganfod beth ydyn 
nhw? Pa un yw’r mwyaf cyffredin?

egni Niwclear
yn gweithi ?

‘Fy hoff ffynhonnell egni yw...
egni biomas’

Oeddet ti’n gwybod? Mae popeth wedi’i 
wneud o atomau - mae dros 100 o wahanol 
fathau! 

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Bydd dy athro yn rhoi rhan o’r broses niwclear i 
ti ei hastudio, fel wraniwm, yr atom neu’r oerydd. 
Ymchwilia iddi ac yna dywed wrth dy ddosbarth beth 
rwyt ti wedi’i ddarganfod drwy roi cyflwyniad byr. 
Gwna’n siŵr dy fod yn cynnwys llawer o ffeithiau difyr!



Sut medri di  
gydag egni carbon isel 

Meddylia am egni.  
Beth yw e a ble rydyn ni’n ei ddefnyddio?  
Sawl math o egni fedri di ei restru? Beth am drafod  
beth rwyt ti’n ei feddwl gyda dy athro a gweddill y dosbarth.  
Nawr meddylia am yr holl ffyrdd mae egni’n cael ei wastraffu neu ei golli ym  
mywyd bob dydd.  Er mwyn helpu i achub y blaned mae angen i ni leihau faint  
o egni - yn enwedig egni trydanol - rydyn ni’n ei wastraffu. Pa gamau fedri di eu  
cymryd i helpu i wneud hyn? Beth am greu poster neu daflen wybodaeth sy’n dangos  
beth y gallech chi ei wneud i arbed ynni a lleihau gwastraff yn dy ysgol di.  

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Beth am i ti gynllunio a chynnal 
adolygiad o faint o egni mae dy ysgol 
yn ei ddefnyddio. Ble sy’n defnyddio’r 
mwyaf o egni? Efallai y bydd angen 
i ti siarad â rhywun sy’n gofalu am 
adeilad yr ysgol i dy helpu.

Gweithgaredd 5 Gweithgaredd 6

RHAN UN: Y TU MEWN 

Byddi di’n cael gweld sut 
mae anemomedr syml 
yn edrych a sut mae’n 
gweithio. Nawr, beth am 
roi cynnig ar wneud dy 
anemomedr dy hun.  

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Sut mae faint o egni mae dy ysgol yn ei ddefnyddio 
yn cymharu â’r canllawiau a argymhellir? Fedri di feddwl 
am unrhyw syniadau a fyddai’n eich helpu i ddod yn ysgol 
werdd? Er enghraifft, mae rhai ysgolion yn defnyddio dŵr glaw 
i fflysio’r toiledau! Beth am fynd i wefannau’r ysgolion gwyrdd a’r 
ymddiriedolaeth garbon i gael gwybodaeth neu i wefan dy gwmni 
dŵr lleol.  

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Dylunia ffordd o brofi pa ran o dy ysgol sydd fwyaf 
gwyntog. Dewisa 4 ardal wahanol, a phrofi cyflymder 
y gwynt ar adegau drwy gydol yr wythnos.  
■ Dylet gynnwys ymchwil gefndirol.  
■ Beth am amcangyfrif faint y byddai dy ysgol ar  
   ei hennill 
■  Gwna arbrawf i brofi hyn   

(gan ddefnyddio dy anemomedr)
■  Beth am ddadansoddi dy ddata, llunio casgliadau a 

rhannu dy ganfyddiadau gyda gweddill y dosbarth 

GWEITHGAREDD DILYNOL 
Gan ddefnyddio’r data rwyt ti wedi’i gasglu, 
penderfyna a fyddai dy ysgol yn elwa o gael 
tyrbin gwynt.  Ble fyddet ti’n rhoi tyrbin 
o’r fath, a beth fyddai’r manteision a’r 
anfanteision? Cymhara dy benderfyniad gyda 
gweddill dy ddosbarth. 

Achub y blaned 
Pweru dy ysgol 

(mae wir yn bosib!) 

Anemomedr Enghreifftiol 
pin

gwellt

‘Efallai nad wyt ti’n gallu gweld egni, ond mae 
    ym mhobman! Meddylia sut rwyt ti’n ei ddefnyddio a sut 
                  medri di leihau faint rwyt ti’n ei ddefnyddio!’

RHAN DAU: Y TU ALLAN 

Rho gynnig ar dy anemomedr y tu allan 
drwy gyfri sawl gwaith mae’n troi o 
amgylch mewn munud. Beth am drafod 
dy ddyluniad a pham y dewisaist wneud 
un o’r fath. Os wyt ti’n gweithio mewn 
grŵp, pa un yw’r gorau a pham?



Geirfa 

Y pethau rwyt ti’n 
eu gwneud sy’n 

defnyddio egni ac 
yn rhyddhau CO2 
i’r atmosffer, fel 

teithio a gwresogi 
dy dŷ 

Effaith uniongyrchol 

Pan fydd y pethau 
rydyn ni’n eu 

defnyddio hefyd yn 
rhyddhau CO2 i’r 

atmosffer yn ystod y 
broses o’i wneud 

Effaith anuniongyrchol 
Nwy sy’n cael 
ei ryddhau i’r 

atmosffer drwy losgi 
tanwyddau ffosil, fel 
nwy naturiol, olew 

neu lo 

CO2
 Carbon deuocsid 

Dull o fesur faint 
o CO2 sy’n cael ei 

ryddhau i’r atmosffer 
drwy weithgareddau 

pobl 

Ôl-troed 
Carbon 

Pan fydd 
pelydrau’r haul 

yn cael eu 
troi’n drydan

Egni’r haul 

Defnyddio 
symudiad 
y gwynt i 
gynhyrchu 

trydan 

Egni gwynt 

Glo, olew a nwy 
naturiol. Wedi’u 

creu o olion 
cynhanesyddol, 

maen nhw’n 
cynhyrchu egni ac 
yn rhyddhau CO2 
pan fyddan nhw’n 

cael eu llosgi 

Tanwyddau ffosil 

Pan fydd pŵer y môr, 
hynny yw tonnau 
a cherrynt, yn cael 

ei ddefnyddio i 
gynhyrchu trydan 

Egni’r
môr Trydan sy’n cael 

ei gynhyrchu pan 
fydd gronynnau 
wraniwm bach 

yn gwrthdaro yn 
ystod y broses 

ymhollti 

Egni niwclear 
Gronyn bach 

iawn sydd yng 
nghraidd - neu 
niwclews - y 
rhan fwyaf o 

atomau 

Niwtron 

Y broses o hollti 
niwclews atom wraniwm 
drwy saethu niwtronau 

ato. Mae hyn yn 
rhyddhau cryn dipyn o 

egni gwres 

Ymholltiad 
Niwclear

Tanwydd 
niwclear 
ar ffurf 

rhodenni 

Wraniwm

Gronyn bach 
iawn – bloc 

adeiladu lleiaf 
popeth

Atom

Y deunydd - dŵr fel 
arfer - sy’n cymryd 
gwres o’r broses 

ymhollti niwclear ac 
yn ei ddefnyddio i 
gynhyrchu trydan 

Oerydd 

Y strwythur sy’n 
cynnwys ac yn 
rheoli’r broses 

gyfan o greu pŵer 
niwclear 

Adweithydd niwclear Peiriant sy’n 
llosgi nwy i 

gynhesu dŵr ar 
gyfer tapiau a 
rheiddiaduron 

Boeler 

Troi gwastraff y 
cartref yn ddeunyddiau 

y mae modd eu 
hailddefnyddio fel bod 

llai o egni’n cael ei 
ddefnyddio 

Ailgylchu 

Dyfais fach sy’n 
cael ei ddefnyddio 

gartref i droi’r 
gwres canolog i 
fyny ac i lawr 

Thermostat

Tanwyddau ffosil 
sy’n rhyddhau CO2 
pan fyddan nhw’n 

cael eu llosgi i bweru 
cerbydau 

Petrol 
a diesel 

Peiriant syml sy’n 
mesur cyflymder 

y gwynt 

Anemomedr 

Paneli gwastad o 
gelloedd arbennig 
sy’n troi golau’r 
haul yn drydan 

Paneli Solar 
Wedi’i fesur 
fesul metr yr 
eiliad (m/e) 

Cyflymder y 
gwynt 

Trydan sy’n cael 
ei greu o wres 
y Ddaear, sydd 

i’w ganfod mewn 
tarddellau poeth 
a geiserau, er 

enghraifft 

Egni
geothermol 

Trydan sy’n cael 
ei gynhyrchu drwy 

losgi’r nwy sy’n 
cael ei ryddhau gan 
wastraff planhigion 

wedi pydru 

Egni Biomas 

Ymrwymiad 
Llywodraeth y DU i 
ddiwallu o leiaf 15% 
o’n hanghenion egni 

drwy ffynonellau 
adnewyddadwy  

erbyn 2020 

Targed 
adnewyddadwy 

Darn o offer 
sy’n troi gyda’r 

gwynt ac yn 
troi’r egni 

yma’n drydan 

Tyrbin 
gwynt 

Egni nad yw’n 
llygru - fel egni’r 
haul, y gwynt, y 

llanw, dŵr a hefyd 
niwclear 

isel
Egni carbon 

Trydan sy’n cael ei 
greu o ffynonellau 
naturiol diderfyn, 

fel yr haul, gwynt a 
thonnau 

Egni adnewyddadwy 

Trydan sy’n 
cael ei greu gan 
symudiad dŵr 

sy’n disgyn neu’n 
rhedeg 

Egni
dwr ^

Y blaned yn 
cynhesu pan 

fydd nwyon - fel 
CO2 - yn cael 

eu rhyddhau i’r 
atmosffer 

Effaith ty
gwydr 

^



Hyrwyddwr Egni 
Tystysgrif 

Swyddogol 

is now an Energy Champion and has:

Mae hyn yn tystio dy fod ti

Llofnod  

■  cyfrifo dy ôl-troed carbon 
■   ystyried y ffyrdd gwahanol o gynhyrchu egni
■   datblygu dealltwriaeth dda o egni carbon isel 
■   archwilio sut mae egni niwclear yn cael ei droi’n drydan 
■   nodi ffyrdd o leihau dy effaith ar y blaned 
■   dylunio ffordd o fesur manteision egni’r gwynt 




