
DAT
BLY

GU
 CY

NA
LIA

DW
YA 

DIN
AS

YD
DIA

ETH
GWEITHREDU YN Y GYMUNED 
Cynllun y sesiwn

      

Mewn partneriaeth â: 



CIPOLWG
Dyma’r sesiwn olaf yn yr uned ‘Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth’. Yn y sesiwn 
yma, bydd y dysgwyr yn cynllunio ac yn dylunio gardd gymunedol fach ar gyfer bywyd 
gwyllt, a fyddai’n gallu cael ei chreu yn eu lleoliad addysgol. Ar ôl y gwaith cychwynnol 
o gasglu syniadau, bydd y dysgwyr yn symud ymlaen i greu bwrdd dylunio gardd, y 
byddan nhw’n ei rannu mewn cyflwyniad byr i’r grŵp cyfan. 
Cofiwch: Mae’r pwnc yma’n newydd ac yn datblygu, felly mae tystiolaeth a 
gwybodaeth newydd yn cael ei chyhoeddi bob dydd. Er ein bod ni’n ceisio cadw’r 
cynnwys yma’n gyfredol, rydym yn eich annog yn frwd i gynnwys unrhyw wybodaeth 
newydd ac wedi’i phrofi a allai ddod i’r amlwg. 

DEILLIANNAU DYSGU
 Deall pwysigrwydd bywyd gwyllt a natur wrth greu cymunedau cryf 

 Deall sut mae’n bosibl sicrhau dinasyddiaeth leol a byd-eang 
gadarnhaol drwy weithredu yn y gymuned 

 Datblygu sgiliau meddwl yn greadigol, dadansoddi, gwaith tîm, 
cyfathrebu a gwneud penderfyniadau 

GWEITHGAREDDAU
GWEITHGAREDD  AMSER TUDALEN
Pam bywyd gwyllt?  15-20 munud 03

Cynllunio gardd bywyd gwyllt  35-40 munud 05

Dyluniadau ar gyfer gardd bywyd gwyllt  60 munud 06

Dirwyn i ben  10 munud 07

Adnoddau ategol N/A 08

DEUNYDDIAU 
 Taflen waith Gardd 

bywyd gwyllt 

 Adnodd Awgrymiadau 
ar gyfer gardd bywyd 
gwyllt 

 Papur A3 

 Pensiliau a phensiliau lliw 

 Adnoddau ategol sydd 
wedi cael eu rhestru ar 
dudalen 8 (dewisol) 
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PWY SYDD WEDI CREU CYNLLUN Y SESIWN YMA? 
Cafodd cynllun y sesiwn yma ei greu ar y cyd â Justine Oakes. Mae Justine Oakes 
CEnv, MIEnvSc, MIEMA yn weithiwr proffesiynol ym maes yr amgylchedd, ac mae 
ganddi dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Ar hyn 
o bryd, Justine yw’r Rheolwr Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Suffolk, a’r arweinydd 
Busnes ac Ymchwil ar gyfer Sefydliad Cynaliadwyedd Suffolk. Gan weithio mewn 
partneriaeth â chynlluniau cynaliadwyedd lleol a chenedlaethol, mae Prifysgol 
Suffolk yn brifysgol drawsnewidiol sy’n ymgorffori traddodiadau Prifysgol gorau’r 
Deyrnas Unedig, ac yn eu cysoni â byd modern o gyflogaeth ac entrepreneuriaeth.

CYFLEOEDD I GAEL CYMWYSTERAU
 Cynaliadwyedd 

– Deilliant Dysgu: 
Cymryd rhan mewn 
gweithgareddau 
cynaliadwy 



PAM BYWYD GWYLLT? 
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CAMAU’R GWEITHGAREDD
1.  Rhowch gyfle i’r dysgwyr rannu â’r grŵp y bywyd gwyllt roedden 

nhw wedi’i weld yn ystod eu gweithgaredd yn y cartref. Wnaeth 
unrhyw un sylwi ar unrhyw beth anarferol neu annisgwyl?

2.  Treuliwch ychydig funudau’n edrych yn ôl ar astudiaeth achos 
rhandir cymunedol Moss Side (neu’r astudiaeth achos yr oeddech 
chi wedi edrych arni) yn y sesiwn flaenorol. Gofynnwch i’r dysgwyr 
a ydyn nhw’n gallu meddwl am unrhyw un o fanteision y prosiect 
yma i fywyd gwyllt.

3.  Byddwch chi’n awr yn cyflwyno pwysigrwydd creu lle ar 
gyfer bywyd gwyllt a thyfu bwyd yn gynaliadwy, yn enwedig 
mewn ardaloedd trefol. Gan drafod fel grŵp cyfan, ystyriwch y 
cwestiynau isod gyda’r dysgwyr. Mae atebion posibl wedi cael eu 
darparu i chi, ond mae’n bosibl y bydd y dysgwyr yn meddwl am 
nifer o bwyntiau diddorol ychwanegol.

AMSER
15-20 munud

DEUNYDDIAU 
 Taflenni gwaith 

Gweithgaredd yn y 
cartref, wedi’u cwblhau 
(o’r sesiwn flaenorol) 

CWESTIYNAU TRAFOD  ATEBION POSIBL 
Pam ydych chi’n 
meddwl bod bywyd 
gwyllt yn bwysig? 

• Mae yna gysylltiad rhwng pob peth byw, gan gynnwys ni. Os bydd hyd yn 
oed un peth o dan fygythiad neu’n diflannu, gall achosi problemau i ni ac i 
blanhigion ac anifeiliaid eraill. 

• Wrth drafod bywyd gwyllt, byddwch chi’n clywed y term “bioamrywiaeth” yn 
aml. Mae hyn yn cyfeirio at y nifer o wahanol fathau o blanhigion ac anifeiliaid 
a allai fod yn byw mewn lle penodol (cynefin). Mae amrywiaeth ehangach 
o fywyd gwyllt yn golygu mwy o gynhyrchiant, dŵr ac aer glanach, a gwell 
iechyd. 

• Mae popeth rydym ni’n ei fwyta’n dod yn wreiddiol o anifail neu blanhigyn. Er 
nad ydym ni’n bwyta cymaint o “fywyd gwyllt” erbyn hyn (oherwydd bod ein 
bwyd yn dod o ffermydd), mae llawer o bobl yn dal i ddibynnu ar fywyd gwyllt 
er mwyn cael bwyd. 

• Heb amrywiaeth o ffynonellau bwyd, mae ein maeth a’n hiechyd yn dioddef. 
Mae gwarchod bywyd gwyllt a natur yn golygu y gallwn ni fod yn fwy ffyddiog 
y bydd bwyd ar gael ar draws y byd.

Sut mae coed yn helpu 
gyda newid hinsawdd 
ac yn hybu bywyd 
gwyllt? 

• Mae coed yn helpu i atal newid hinsawdd drwy dynnu carbon deuocsid o’r 
aer, ac maen nhw wedyn yn defnyddio’r carbon deuocsid i dyfu. Yna mae’r 
carbon yn cael ei storio yn y coed a’r pridd, ac mae’r coed yn rhyddhau 
ocsigen yn ôl i’r atmosffer. Mae’n debyg i’r ffordd rydym ni’n anadlu. 

• Mae coed hefyd yn cynnig cysgod rhag yr haul, ac yn sefyll yn ffordd 
gwyntoedd oer y gaeaf. 

• Mae coed yn denu adar, pryfed a bywyd gwyllt i fyw ynddyn nhw, ac i fwyta 
eu ffrwythau a’u hadau. 

• Maen nhw’n atal pridd rhag cael ei olchi i ffwrdd, ac yn eu tro mae dail yr 
hydref a deunyddiau o’u canghennau marw yn creu pridd dros amser. 

• Maen nhw’n glanhau ein dŵr ac yn helpu i greu gerddi a chymunedau 
prydferth. 

• Mae coetiroedd yn fannau gwych i gerdded, beicio, eistedd a sgwrsio neu 
chwarae. 



Session plan: Community Action  | 04

CWESTIYNAU TRAFOD  ATEBION POSIBL 
Pam mae pryfed a 
gwenyn yn arbennig o 
bwysig? 

• Mae’r holl wenyn, a llawer iawn o bryfed, yn bryfed peillio. Os na fyddai 
peillio’n digwydd, fyddai planhigion ddim yn gallu cynhyrchu ffrwythau. 

• Y broses peillio sy’n creu bron bob un o’r ffrwythau a’r llysiau niferus 
rydym ni’n eu bwyta, a’r blodau hyfryd rydym ni’n eu mwynhau! 

• Efallai eich bod chi wedi gweld gronynnau llychlyd melyn, sydd 
weithiau’n wyn, yn ddu neu’n wyrdd mewn blodau – dyna ydy paill. Mae 
angen ei daenu ar flodau eraill i helpu’r hedyn, y ffrwyth neu’r llysieuyn 
i ddatblygu. Mae pryfed, a gwenyn yn arbennig, yn gwneud hyn i’r 
planhigyn drwy fachu’r gronynnau paill llychlyd ar eu cyrff a’u coesau. 

• Pan fydd gwenynen neu bryfyn yn hedfan i ffwrdd ac yn mynd at flodyn 
arall, mae’n lledaenu’r gronynnau paill llychlyd, ac mae’r broses peillio’n 
digwydd. Mae’r planhigyn yn cael ei “ffrwythloni” ac yn gallu tyfu hedyn 
neu ffrwyth. 

Pa fanteision eraill y 
mae byd natur yn eu 
cynnig i bobl? 

• Mae pobl wastad wedi troi at fyd natur ar gyfer meddyginiaeth. Mae 
llawer o systemau meddygol (fel meddygaeth draddodiadol Dsieineaidd) 
yn dal i ddibynnu ar berlysiau a sbeisys ymysg pethau eraill, ond ni fyddai 
hyd yn oed y meddyginiaethau rydym ni’n eu cael yn y fferyllfa lle maen 
nhw heddiw oni bai am fywyd gwyllt. Roedd meddyginiaethau fel Aspirin 
wedi deillio’n wreiddiol o goed helyg. 

• Bywyd gwyllt yw prif ffynhonnell incwm llawer o bobl. Mae dros hanner yr 
arian sy’n cael ei wneud bob blwyddyn yn y byd yn dod o fyd natur, gyda 
swyddi pobl yn dibynnu ar goedwigoedd a moroedd. 

• Mae tystiolaeth yn dangos bod byd natur yn dda iawn i’n hiechyd 
meddwl. Gwelir bod pobl sy’n byw’n agos at amgylcheddau naturiol a 
bywyd gwyllt yn fwy egnïol, hapus ac iach yn gorfforol. 



CYNLLUNIO GARDD BYWYD GWYLLT 
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CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Rhannwch y dysgwyr yn grwpiau a dweud wrthyn nhw eu bod 

yn bwyllgor newydd, a’u bod wedi cael eu dewis yn arbennig 
oherwydd eu gwybodaeth am gynaliadwyedd. Mae rhywun wedi 
gofyn iddyn nhw ddylunio gardd fach ar gyfer bywyd gwyllt yn 
eich ysgol/lleoliad. Os oes gan eich lleoliad un yn barod, y dasg 
fydd ei gwella a’i hehangu.

RHAN 1: CASGLU SYNIADAU 
1. Gan ddefnyddio’r daflen waith ‘Gardd bywyd gwyllt’ i gasglu eu 

syniadau, gofynnir i’r grwpiau ystyried ble y bydden nhw’n hoffi 
cael yr ardd. Os nad oes man gwyrdd ar gael, bydd y dysgwyr yn 
cael cyfarwyddyd i feddwl am leoliad da ar gyfer gardd blychau 
plannu, a allai fod yn erbyn wal neu ar hyd ymyl meysydd chwarae/
meysydd parcio.

2. Gan gyfeirio at y penawdau ar y daflen waith, dylai’r dysgwyr nodi 
eu syniadau a’u sylwadau.

RHAN 2: CREU SYNIADAU 
1. Ar ôl nodi rhai o’r syniadau cychwynnol, rhowch gyfle i’r dysgwyr 

ddychmygu pwrpas eu gardd, a’r hyn y bydden nhw’n hoffi ei 
gynnwys yn yr ardd.

2. I’w helpu i feddwl, gallech roi’r adnodd ‘Awgrymiadau ar gyfer 
gardd bywyd gwyllt’ i bob grŵp. Efallai y byddai’n ddefnyddiol 
rhoi papurau ‘post-it’ i’r dysgwyr er mwyn iddyn nhw gofnodi eu 

AMSER
35-40 munud

DEUNYDDIAU 
 Taflen waith Gardd 

bywyd gwyllt 

 Adnodd Awgrymiadau 
ar gyfer gardd bywyd 
gwyllt 

CYFLEOEDD I GAEL CYMWYSTERAU
   Cymryd rhan mewn 

cynllun sy’n cefnogi 
cynaliadwyedd 
amgylcheddol neu 
ddinasyddiaeth fyd-eang 



DYLUNIADAU AR GYFER GARDD BYWYD GWYLLT 
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AMSER
60 munud

CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Gan fod y dysgwyr wedi pennu pwrpas eu gardd bywyd gwyllt, ac 

wedi rhestru’r nodweddion y bydden nhw’n hoffi eu cynnwys er 
mwyn annog byd natur a’r gymuned i ddefnyddio’r ardd, byddan 
nhw’n gallu dechrau dylunio cynllun yr ardd.

2. Rhowch ddalenni o bapur A3 a phensiliau i’r dysgwyr. Gan weithio 
yn eu grwpiau, dylen nhw wneud braslun o ddyluniad eu gardd 
bywyd gwyllt, a labelu’r holl nodweddion ac ardaloedd y bydden 
nhw’n hoffi eu cynnwys. 

3. Dylai’r dysgwyr wedyn baratoi i gyflwyno eu dyluniad terfynol i 
weddill y grŵp ar ddiwedd y sesiwn. Fe ddylen nhw dynnu sylw 
at y nodweddion maen nhw wedi’u cynnwys, a bod yn barod i 
esbonio pam eu bod wedi dewis cynnwys y nodweddion hynny.

4. Rhowch 3-5 munud i bob grŵp gyflwyno eu dyluniadau ar 
gyfer gardd bywyd gwyllt. Rhowch amser i’r grwpiau eraill ofyn 
cwestiynau, gan eu hannog i roi adborth cadarnhaol i bob grŵp 
sy’n cyflwyno.

DEUNYDDIAU 
 Papur A3 

 Pensiliau a phensiliau lliw

AWGRYM YR HWYLUSYDD 
Os yw’ch dysgwyr yn gweithio tuag at y cymhwyster, 
ceisiwch droi’r dyluniadau o’r gerddi bywyd gwyllt yn 
brosiect go iawn y gallech chi ei greu yn eich lleoliad neu yn 
y gymuned leol. Byddai’r dyluniadau, ac wedyn tystiolaeth o’r 
gerddi, yn gallu cael eu defnyddio i helpu i ddangos bod eich 
dysgwyr yn bodloni’r meini prawf asesu. 

Os yw’ch dysgwyr yn gweithio tuag at Lefel 2 neu Lefel 
5 SCQF, dylech eu hannog i gynnwys yn y cyflwyniadau/
dyluniadau/prosiect eu cynlluniau i wneud yr ardd 
gymunedol yn fwy cynaliadwy yn y dyfodol. 

CYFLEOEDD I GAEL CYMWYSTERAU
  Cymryd rhan mewn 

cynllun sy’n cefnogi 
cynaliadwyedd 
amgylcheddol neu 
ddinasyddiaeth fyd-eang 

   Amlinellu ffyrdd 
y byddwch chi’n 
parhau i hyrwyddo 
cynaliadwyedd 



DIRWYN I BEN 
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AMSER
10 munud

CAMAU’R GWEITHGAREDD
1. Dyma’r sesiwn olaf yn yr uned ‘Datblygu Cynaliadwy a 

Dinasyddiaeth’. Cynhaliwch drafodaeth derfynol am yr hyn maen 
nhw wedi’i ddysgu yn yr uned yma. Dyma rywfaint o gwestiynau y 
gellid eu defnyddio i helpu’r drafodaeth: 

• Pa effaith mae pobl yn gallu ei chael ar yr amgylchedd? 

• Beth all pobl ei wneud i gael effaith lai negyddol ar yr 
amgylchedd? 

• Pa grwpiau sy’n ceisio hyrwyddo cynaliadwyedd? Beth maen 
nhw’n ei wneud? 

• Beth yw rhai o nodweddion cymuned gynaliadwy? Pam maen 
nhw’n bwysig? 

• Pam mae bywyd gwyllt yn bwysig? Sut gallwn ni ddenu mwy o 
fywyd gwyllt mewn gwahanol ardaloedd? 



ADNODDAU ATEGOL
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You may want to explore the extra resources listed below. They are helpful in providing you with 
additional support and guidance for this topic. You may also want to share some of them with your 
learners. 

 Wildlife Community Action: https://vimeo.com/340667183
 Lancashire Wildlife Trust: https://www.lancswt.org.uk/habitats/towns-and-gardens
 National Trust: https://www.nationaltrust.org.uk/features/nine-ways-to-build-a-wildlife-friendly-

garden
 WWF: https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools/resources

https://vimeo.com/340667183
https://www.lancswt.org.uk/habitats/towns-and-gardens
https://www.nationaltrust.org.uk/features/nine-ways-to-build-a-wildlife-friendly-garden
https://www.nationaltrust.org.uk/features/nine-ways-to-build-a-wildlife-friendly-garden
https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools/resources

