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Canllaw i’r
gweithgareddau ar
gyfer Athro/Rhiant
Diolch yn fawr am ddewis defnyddio’r pecyn gweithgareddau hwn
i herio eich disgyblion Cyfnod Allweddol 2 (CA2). Ei nod yw hybu
dealltwriaeth o egni carbon isel ymysg pobl ifanc a fydd, rhyw
ddiwrnod efallai, yn ystyried gyrfa yn y sector hwn sy’n tyfu.

Yr elfennau sylfaenol
• Mae’r gweithgareddau a’r deunyddiau wedi’u dylunio gyda chymorth athrawon ac yn cyd-fynd
â chwricwlwm CA2.
• Eu nod yw ennyn diddordeb pobl ifanc CA2 (rhwng 7 ac 11 oed) yng ngwyddoniaeth egni
carbon isel, gan gynnwys niwclear, fel sylfaen i feithrin diddordeb yn y pwnc a dysgu’r sgiliau
o bosib i ddilyn cyfleoedd gyrfaol yn y dyfodol. Mae’r pecyn yn cefnogi pynciau STEM ac yn
hybu trafodaeth grŵp, meddwl yn annibynnol a sgiliau datrys problemau.
• Yn ogystal â’r canllaw Athro/Rhiant hwn, mae’r pecyn yn cynnwys canllaw Trydan a Fi i helpu
disgyblion i gwblhau’r gweithgareddau.
• Mae modd cwblhau’r chwe gweithgaredd yn y dosbarth neu gartref, a byddant yn cymryd tua
45 munud i 60 munud at ei gilydd, er bydd angen paratoi ymlaen llaw rhywfaint ar gyfer rhai
ohonynt. Ac eithrio’r animeiddiad, mae modd argraffu’r holl ddeunyddiau.
• Nod y ddogfen hon a’r canllaw Trydan a Fi yw cynnig amlinelliad syml o bob gweithgaredd. Mae
hyn yn rhoi hyblygrwydd i chi addasu’r gweithgareddau i anghenion disgyblion a’u galluogi
nhw i ddangos eu ffordd unigryw o feddwl fel sy’n ofynnol gyda phob gweithgaredd.

Gweithgaredd 3

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

Cynnal y
gweithgareddau
Fe welwch amlinelliad o bob gweithgaredd yn
y canllaw Trydan a Fi. Mae deilliannau dysgu
CA2 a rhagor o wybodaeth wedi’u labelu isod ar
gyfer pob gweithgaredd.
Dewiswch un o’r chwe gweithgaredd craidd.
Disgrifiwch y cefndir drwy dywys eich disgyblion
drwy’r cyflwyniad PowerPoint neu’r animeiddiad
yn y pecyn, neu’r ddau. Nid oes angen
animeiddiad gyda Gweithgaredd 6.

Gweithgaredd 2

ôl-troed carbon

Ar gyfer yr ymarfer
yma,
rwyt ti wedi ei chanfod bydd angen i ti bori drwy’r wybodaeth
a dy ddefnydd o egni yn barod am dy ddulliau teithio personol
gartref.
Gan ddefnyddio’r dull
cyfrifo ôl-troed carbon,
deuocsid (sy’n cael
cyfrifa faint o garbon
ei alw’n CO hefyd)
rwyt ti’n ei ddefnyddio
bob blwyddyn.
2
Sut mae dy ôl-troed
yn
Ble rwyt ti’n defnyddio’r cymharu â chyfartaledd y DU, sef 6.5
tunnell?
rhan fwyaf o dy egni
flwyddyn?
yn ystod y dydd, neu’r
GWEITHGAREDD DILYNOL
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Oeddet ti’n gwybod...
bod buwch yn
rhyddhau rhwng 70
a 120kg o fethan
y flwyddyn ar
gyfartaledd?

GWEITHGAREDD DILYNOL
Wyt ti’n gallu meddwl
am
medri di leihau dy ôl-troed5 ffordd y Cyfrifa dy ôl-troed eto yn
dilyn dy atebion - fedri
carbon? di leihau
dy ôl-troed carbon i
2 dunnell? Pa mor
hawdd neu anodd fyddai
gwneud hyn go iawn?

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

Ar gyfer rhieni:

Esboniwch y gweithgaredd, beth ydych chi
am i’r disgyblion ei gyflawni erbyn diwedd y
sesiwn, a dywedwch wrthynt y byddant yn
gweithio mewn grwpiau ac ar eu liwt eu hunain
i ymchwilio, cynllunio, dylunio a chyflwyno.
Mae gan bob gweithgaredd lefelau ychwanegol
o anawsterau. Nid yw’r rhain yn orfodol ond
efallai eu bod yn werth eu hystyried o ran dysgu
pellach.
Rhowch gopi o’r canllaw Trydan a Fi
i bob disgybl.

Gweithgaredd 1

Cyfrifo dy

Ceisiwch greu trafodaeth ymysg grwpiau ar
ôl i bob grŵp gyflwyno ei ganfyddiadau.

Beth yw egn
GWEITHGAREDD DILYNOL

Bydd dy athro’n mynd
ati nawr i osod cymunedau
hyn yn newid dy benderfyniada
ar dy
u? Os felly, pam? Esboniadirweddau - yw
terfynol ar gyfer pob
dy ddewisiadau
ffynhonnell egni carbon
isel.

Mae nodiadau
esboniadol gyda’r
cyflwyniad
PowerPoint.

GWEITHGAREDD DILYNOL

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

Gweithgaredd 1

Gweithgaredd 2

Cyfrifo eich
ôl-troed carbon

Beth yw egni carbon isel?

Dywedwch wrth y disgyblion ymlaen llaw y
bydd angen iddynt gyfrifo tua pa mor bell
maen nhw’n teithio bob mis, a gyda pha ddull
o deithio maen nhw’n ei ddefnyddio. Hefyd,
gofynnwch iddynt nodi faint o egni maen nhw’n
ei ddefnyddio yn y cartref - gallant weld hyn
ar fil gyda help rhiant/gwarcheidwad: trydan
(kWh), nwy (kWh), olew cynhesu (litrau), glo/
coed (kg)
Drwy gydweithio, bydd y disgyblion yn defnyddio
eu sgiliau mathemateg a gwyddoniaeth i gasglu
data a chyfrifo eu hôl-troed carbon eu hunain.
Cysylltiadau â’r cwricwlwm: siarad a gwrando,
mathemateg a gwyddoniaeth.

At ddibenion trafodaeth yn y dosbarth, mae
tanwyddau ffosil yn cynnwys olew/petrolewm, nwy
naturiol a glo, tra mae egni carbon isel yn cynnwys
yr haul, gwynt, niwclear, tonnau/llanw, trydan dŵr
a geothermol.
GALLWCH OFYN AM STICERI MAGNETIG A
BYRDDAU TIRWEDD AR Y WEFAN, YN HYTRACH NA
DEFNYDDIO PAPUR A GLUD*.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: siarad a gwrando, ABCh,
gwyddoniaeth a TGCh.

Bydd y disgyblion yn ehangu eu gwybodaeth am
wyddoniaeth CA2 o ran priodweddau a newidiadau
deunyddiau er mwyn archwilio’r broses egni niwclear
a’r cysyniadau gwyddonol cysylltiedig.

30 i 60 munud

30 i 60 munud

Sut gallwch chi achub
y blaned?
Anogwch y disgyblion i ganfod gwahanol
ffurfiau egni (e.e. trydan, golau, gwres,
mecanyddol, ac ati) a’r ffordd yr ydym yn
eu defnyddio - a’u gwastraffu - bob dydd.
Beth y gallant ei wneud i leihau gwastraff
(diffodd tapiau)?
Drwy gysylltu gwyddoniaeth ag ABCh, bydd y
disgyblion yn ymchwilio ac yn trafod ffyrdd o
leihau faint o egni maen nhw’n ei wastraffu,
a fydd yn eu hannog i wneud dewisiadau
cyfrifol a gweithredu.
Cysylltiadau â’r cwricwlwm: siarad a
gwrando, ABCh, mathemateg,
gwyddoniaeth a TGCh.
30 i 40 munud

Gweithgaredd 6

Pweru eich ysgol gydag
egni carbon isel
Mae dwy sesiwn yn y gweithgaredd hwn.
1. D
 angoswch i’r disgyblion sut mae anemomedr syml
yn edrych gan ddefnyddio’r enghraifft yn eich pecyn
cymorth, esboniwch sut maen nhw’n gweithio a’r
gwahanol elfennau sydd eu hangen i’w gwneud.
Gofynnwch i’r disgyblion wneud eu hanemomedr
eu hunain gan ddefnyddio’r deunyddiau y byddwch
wedi’u darparu.
2. E
 wch y tu allan a gofyn i’r disgyblion roi cynnig ar eu
hanemomedrau drwy gyfri sawl gwaith maen nhw’n troi
o amgylch mewn un munud. Anogwch nhw i drafod eu
dyluniadau gyda’r dosbarth. Pam wnaethon nhw ddewis
y dyluniad hwnnw? Pa fodel oedd y gorau am ddal egni’r
gwynt drwy droi amlaf? Sut gwnaeth y dyluniad alluogi
hyn i ddigwydd? Gofynnwch iddyn nhw bleidleisio dros yr
un gorau (mwyaf effeithiol) fel grŵp.
Bydd y disgyblion yn datblygu eu sgiliau ymholi ym maes
dylunio, technoleg a gwyddoniaeth drwy wneud anemomedr
ac ymchwilio i’w ddefnydd fel darn ymarferol o offer mesur.

Drwy archwilio cysyniadau gwyddoniaeth a
daearyddiaeth newydd, bydd y disgyblion yn trafod
tanwyddau ffosil ac egni carbon isel a pha mor addas
ydynt i’w defnyddio mewn gwahanol rannau o’r DU.

15 i 60 munud

GALLWCH OFYN AM BOSAU JIG-SO FFISEGOL AR Y
WEFAN, YN HYTRACH NA DEFNYDDIO PAPUR*.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: siarad a gwrando,
ABCh, mathemateg a daearyddiaeth.

*Ar yr amod eich bod yn bodloni’r meini prawf ar-lein.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: siarad a gwrando, ABCh,
gwyddoniaeth a daearyddiaeth.

Anogwch y disgyblion i gymryd tro i esbonio ym
mha drefn maen nhw wedi nodi’r broses niwclear
a pham. Yn y drafodaeth ar ôl hynny, defnyddiwch
bob cam i ystyried cysyniadau gwyddonol allweddol
ym maes pŵer niwclear, megis atomau, niwtronau,
ymholltiad niwclear, ac ati.

*Ar yr amod eich bod yn bodloni’r meini prawf ar-lein.

Gweithgaredd 5

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

Sut mae egni niwclear yn
gweithio go iawn?

Bydd y disgyblion yn defnyddio sgiliau siarad,
gwrando ac ABCh, i drafod manteision ac
anfanteision ffynonellau egni yn y DU, gan
ddefnyddio data ystadegol i ategu cysyniadau
gwyddonol allweddol.

i carbon isel?

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

Darllenwch y ca
nllaw Trydan a
Fi
am fanylion y
Gweithgareddau

30 i 60 munud

Rhowch gynnig ar herio’r atebion mae eich
plentyn yn eu cynnig i weld pam ei fod wedi
dewis yr atebion hynny. Mae croeso i chi
ychwanegu eich syniadau.

Gweithgaredd 4

Cysylltiadau â’r cwricwlwm: siarad a gwrando, ABCh,
mathemateg, gwyddoniaeth, TGCh a dylunio a thechnoleg.
30 i 60 munud y sesiwn

Gallwch gael rhagor o fanylion am fapio
cwricwlwm ar wefan Horizon:
www.horizonnuclearpower.com/dyfodol

Cyn eich gwers(i)...
•D
 ylech ymgyfarwyddo â’r cynnwys ehangach a’r adnoddau ar-lein sydd ar gael i ddisgyblion (e.e.
dulliau cyfrifo ôl-troed carbon) yn ogystal â deunyddiau’r pecyn
• Lluniwch gynllun gwers sy’n rhannu’r gweithgaredd yn adrannau wedi’u hamseru. Dylech gynnwys
cwestiynau sbarduno ac Oeddech chi’n gwybod i annog trafodaeth
•R
 howch fynediad i’r rhyngrwyd i ymchwilio gweithgareddau. Fodd bynnag, mae modd cwblhau’r
holl weithgareddau heb fynediad i’r rhyngrwyd
• Nid oes yn rhaid cael sain – mae fersiwn gydag isdeitlau o’r animeiddiad ar gael ar-lein

Ar y diwrnod...
• Gwnewch yn siŵr bod y canllaw Trydan a Fi yn hwylus i ddisgyblion drwy sgrin fawr a/neu ar bapur
•R
 howch her i’r disgyblion, os yw hynny’n briodol, i ddechrau meddwl am un o’r gweithgareddau
dilyn ymlaen ar gyfer sesiwn y dyfodol

Rhestr wirio o adnoddau
• Deunydd y gweithgaredd (cyflwyniad PowerPoint, yr animeiddiad perthnasol a chanllaw Trydan
a Fi i bob disgybl)
• Mynediad i’r rhyngrwyd i ddisgyblion mewn grwpiau
• Sgrin cyflwyno fawr (dewisol, ond nid yw’n hanfodol)
• Siswrn i bob grŵp o ddisgyblion (ar gyfer Gweithgaredd 2 a 4)
• Glud i bob grŵp o ddisgyblion (ar gyfer Gweithgaredd 2 a 4)
• Enghraifft o anemomedr a deunyddiau (ar gyfer Gweithgaredd 6)
• Bwrdd gwyn neu siart troi (dewisol)
• Cloc neu amserydd (dewisol)

Cefndir
Yn y dyfodol, bydd Pŵer Niwclear Horizon yn chwilio am bobl egnïol, medrus a brwdfrydig sydd
eisiau gweithio mewn amgylchedd deinamig a chyffrous. Bydd ein gorsaf bŵer niwclear newydd yn
Wylfa yn creu hyd at 1,000 o swyddi parhaol i bobl ifanc redeg yr orsaf am nifer o ddegawdau. Bydd
y swyddi hyn yn cynnwys amrywiaeth eang o swyddi, ac efallai y bydd rhai ohonynt yn eich synnu!
Am ragor o wybodaeth am yrfaoedd gyda Pŵer Niwclear Horizon, ewch i:
www.horizonnuclearpower.com/dyfodol

