
Amgueddfa Cymru  

BAGLORIAETH CYMRU GENEDLAETHOL / SYLFAEN CYFNOD ALLWEDDOL 4 
 

Paratoi ar gyfer Her Fer 
Dinasyddiaeth Fyd-eang

GWEITHGAREDDAU



Bydd y gweithgareddau hyn yn eich helpu i baratoi ar gyfer yr Her Fer. 
Maent wedi’u llunio i’w defnyddio gyda’r Pecyn Ffynonellau cysylltiedig.

PARATOI EICH SAFBWYNT PERSONOL A’CH 
GWEITHGAREDD CODI YMWYBYDDIAETH

Eich her yw paratoi Safbwynt Personol a Gweithgaredd Codi Ymwybyddiaeth ar 
y pwnc Byw’n Gynaliadwy. Rhaid i’ch Safbwynt Personol gynnwys:

•	 Gwybodaeth am yr agweddau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, 
technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol (PESTLE) ar y pwnc 

•	 Eich barn bersonol am y pwnc Byw’n Gynaliadwy gan wneud sylwadau am 
hygrededd neu ddibynadwyedd y ffynonellau yr ydych yn cyfeirio atynt
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Bydd y gweithgaredd hwn yn profi eich gallu i ddadansoddi 
ffynonellau.

Byddwch yn gwybod o’ch gwersi hanes pa mor bwysig yw gallu 
dadansoddi ffynonellau a thynnu gwybodaeth ohonynt. Rhaid 
i chi ddangos eich gallu i ddadansoddi ffynonellau’n effeithiol 
wrth gyflwyno eich safbwynt personol. Wrth ddadansoddi 
ffynonellau, mae hefyd yn bwysig iawn ystyried pa mor 
gredadwy neu ddibynadwy yw’r ffynonellau ac i ba raddau y 
gallwch ymddiried yn y wybodaeth sydd ynddynt

Gallwn ddysgu llawer am y gorffennol a’r presennol 
o baentiadau a ffotograffau. Fodd bynnag, mae asesu 
dibynadwyedd paentiadau a ffotograffau’r un mor bwysig â 
gwneud hynny gyda thystiolaeth ysgrifenedig. Yn eich barn chi, 
a yw ffotograffau neu baentiadau yn darparu’r dystiolaeth orau 
o leoliad neu ddigwyddiad yn y presennol neu’r gorffennol? 
Trafodwch gyda’ch athro.

EFFAITH DATBLYGIAD DIWYDIANT AR DIRWEDD A PHOBL CYMRU 
 

GWEITHGAREDD 1: DADANSODDI FFYNONELLAU

1. Astudiwch Ffynhonnell 1. Sut y byddech yn disgrifio’r 
dirwedd a ddangosir yn y paentiadau hyn? Pa dystiolaeth 
sy’n dangos fod pobl wedi newid yr amgylchedd?

2. Astudiwch Ffynonellau 2, 3 a 6. Pa dystiolaeth yn y 
ffynonellau hyn sy’n dangos y ffordd y mae diwydiant wedi 
newid tirwedd Cymru?

3. Astudiwch Ffynonellau 5 a 6. Beth mae’r ffynonellau hyn 
yn ei ddweud wrthym am effaith datblygiad diwydiannol ar 
bobl?

4. Astudiwch y paentiadau gan Lionel Walden, Ffynonellau 4 
a 5. Beth mae’r paentiadau hyn yn ei ddweud wrthym am 
ddatblygiad diwydiant yng Nghaerdydd?

5. Defnyddiwch y tabl i wneud dadansoddiad manwl o 
ddibynadwyedd unrhyw un o’r paentiadau.  
 



Dechreuwch drwy wneud 
rhywfaint o’ch ymchwil 
eich hun i’r amser a’r lle a 
ddangosir yn y paentiad a 
ddewiswyd gennych. Bydd 
hyn yn eich helpu i asesu pa 
mor gywir a dibynadwy yw’r 
dehongliad o’r lle a’r amser a 
ddangosir gan yr artist. 

Gallech ddod o hyd i 
wybodaeth ddefnyddiol 
mewn llyfr, neu’n well 
byth, mewn rhywfaint o 
ffynonellau ysgrifenedig neu 
weledol o’r amser a’r lle a 
ddangosir yn eich llun. 

Defnyddiwch y tabl isod i 
gofnodi eich canfyddiadau.

Crynodeb o’r hyn y mae’r 
paentiad yn ei ddangos 

Ffynhonnell (ffynonellau) 
gwybodaeth a ganfuwyd 
am yr amser a’r lle hwn

Gwybodaeth a ganfuwyd 
am yr amser a’r lle hwn

Beth mae’r artist wedi’i ddangos a beth oedd barn yr artist 
am y gwrthrych yn eich barn chi?

Pa ffynonellau gwybodaeth a ganfuwyd gennych a pham 
oeddent yn ddibynadwy?

A yw’r wybodaeth a ganfuwyd gennych yn cyd-fynd â 
phortread yr artist o’r amser a’r lle hwn?

GWEITHGAREDD 1



Nawr ystyriwch yr artist a’r dehongliad o’r olygfa. Defnyddiwch y 
tabl isod i gofnodi eich canfyddiadau.

A oedd yr artist ei hun wedi 
gweld yr olygfa hon ? 

A oedd yr artist wedi ceisio 
dangos pethau yn gywir ac a 
yw’r dehongliad hwn o’r amser 
a’r lle yn ddefnyddiol? 

Beth oedd barn yr artist am y 
gwrthrych? 

A oedd yr artist yn ceisio 
cyflwyno safbwynt arbennig?

Beth yw eich barn chi am y paentiad yn gyffredinol? Pa mor 
ddefnyddiol a dibynadwy yw’r paentiad fel cofnod o’r amser 
a’r lle mae’n ei ddangos?

GWEITHGAREDD 1



Bydd y gweithgaredd hwn yn eich helpu i ddysgu i adnabod yr 
agweddau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, technolegol, 
cyfreithiol ac amgylcheddol (PESTLE) ar y pwnc hwn. 

PESTLE 

GWLEIDYDDOL A 
CHYFREITHIOL  

ECONOMAIDD

DIFFINIAD 

Yr angen i’r llywodraeth 
basio deddfau i ddiogelu’r 
amgylchedd 

Ffyrdd a ddangosir o 
wneud arian a rhoi hwb i’r 
economi 

ENGHREIFFTIAU O’R PECYN FFYNONELLAU

GWEITHGAREDD 2: DEALL A DEFNYDDIO PESTLE

Astudiwch y paentiadau a’r ffotograffau (Ffynonellau 1-8) yn y 
Pecyn Ffynonellau. Cwblhewch y tabl isod gan nodi yn y golofn 
ar yr ochr dde sut mae’r ffotograffau neu’r paentiadau yn dangos 
pethau sy’n ymwneud â phob un o’r ffactorau PESTLE. 



PESTLE 

CYMDEITHASOL

TECHNOLEGOL

AMGYLCHEDDOL

DIFFINIAD

Amodau byw a gwaith 
pobl

Safleoedd ac offer 
diwydiannol 

Effaith diwydiant ar y 
dirwedd 

ENGHREIFFTIAU O’R PECYN FFYNONELLAU

GWEITHGAREDD 2



EFFAITH SBWRIEL AR GEFNFOROEDD, ARFORDIROEDD A BYWYD GWYLLT Y BYD

 
GWEITHGAREDD 3: DADANSODDI FFYNONELLAU

Byddwch yn gwybod o’ch gwersi hanes pa mor bwysig yw gallu 
dadansoddi ffynonellau a thynnu gwybodaeth ohonynt. Rhaid 
i chi ddangos eich gallu i ddadansoddi ffynonellau’n effeithiol 
wrth gyflwyno eich safbwynt personol. Wrth ddadansoddi 
ffynonellau, mae hefyd yn bwysig iawn ystyried pa mor 
gredadwy neu ddibynadwy yw’r ffynonellau ac i ba raddau y 
gallwch ymddiried yn y wybodaeth sydd ynddynt.

Astudiwch y ffynonellau yn y pecyn sy’n ymwneud ag effaith 
sbwriel ar gefnforoedd, arfordir a bywyd gwyllt y byd ac atebwch 
y cwestiynau canlynol: 

1. Astudiwch Ffynhonnell 1. Ym mha ffyrdd yr oedd pobl ar fai 
am yr hyn a ddigwyddodd i’r môr-grwban lledraidd?  

2. Astudiwch Ffynhonnell 2 a 3. I ba raddau fyddai’r math o 
sbwriel a ganfuwyd ar arfordir Cymru yn debyg i’r sbwriel a 
ganfuwyd ar yr arfordir yn y wlad bell, Ynysoedd y Pilipinas? 
Pa wahaniaethau allai fod? 

3. Astudiwch Ffynhonnell 4-7. Crëwch boster gwybodaeth i 
amlygu effaith sbwriel ar fywyd morol 

4. Nodwch dri rheswm pam y byddai’n anodd gweithredu’r 
argymhellion yn adroddiad y Cenhedloedd Unedig yn 
Ffynhonnell 8  

5. Yn ôl adroddiad y Gymdeithas Cadwraeth Forol yn 
Ffynhonnell 9, roedd y broblem sbwriel ar draethau Cymru 
yn 2014 yn waeth nag erioed. Nodwch rai ffeithiau o’r 
adroddiad i gefnogi’r farn hon. Nid oedd Lesley Jones o’r 
sefydliad Cadwch Gymru’n Daclus yn cytuno bod y sbwriel ar 
draethau Cymru yn waeth nag erioed. Rhowch resymau pam. 



Defnyddiwch y tabl isod i’ch helpu i ysgrifennu dadansoddiad manwl o ffynhonnell.

Pa mor ddefnyddiol yw’r 
ffynhonnell?

Pa resymau sydd dros 
gredu’r ffynhonnell?

A oes unrhyw resymau dros 
amau’r ffynhonnell?

Dewiswch ffynhonnell ac ysgrifennwch grynodeb o’r wybodaeth a’r farn a gyflwynir 

Beth sy’n gwneud y ffynhonnell hon yn un gredadwy a dibynadwy? A yw’r sefydliad yn un parchus 
a ddylai fod yn ymwybodol o’r ffeithiau? A yw’r ffeithiau a’r farn a roddir yn seiliedig ar arbenigwyr 
neu lygad-dystion dibynadwy? A yw’r dystiolaeth yn cyd-fynd â ffynonellau dibynadwy eraill?

A allai’r ffynhonnell neu rannau ohoni fod yn annibynadwy? A allai fod yn rhagfarnllyd? A oes 
ffynonellau dibynadwy eraill sy’n tueddu i gefnogi neu anghytuno â’r ffynhonnell? 

 

GWEITHGAREDD 3



Bydd y gweithgaredd hwn yn eich helpu i ddysgu sut 
i adnabod yr agweddau gwleidyddol, economaidd, 
cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol 
(PESTLE) ar y pwnc hwn. 

PESTLE 

GWLEIDYDDOL  

ECONOMAIDD

DIFFINIAD

Barn a gweithredoedd 
y Cenhedloedd Unedig, 
llywodraethau a 
gwleidyddion 

Dylanwad ac effaith 
busnes a gwneud arian ar 
y mater 

ENGHREIFFTIAU O’R PECYN FFYNONELLAU 

GWEITHGAREDD 4: DEALL A DEFNYDDIO PESTLE

Astudiwch y ffynonellau am Effaith Sbwriel ar Gefnforoedd, 
Arfordir a Bywyd Gwyllt y Byd. Cwblhewch y tabl isod gan nodi 
yn y golofn ar yr ochr dde wybodaeth o’r ffynonellau hyn sy’n 
ymwneud â phob un o’r ffactorau PESTLE.



PESTLE 

CYMDEITHASOL

TECHNOLEGOL

CYFREITHIOL

AMGYLCHEDDOL

DIFFINIAD

Barn, gweithredoedd 
ac effaith y mater ar 
fywydau pobl

Defnyddio ac effaith 
technoleg ar y mater

Yr angen i wledydd 
gyflwyno deddfau i 
ymdrin â’r mater 

Effaith hyn ar yr 
amgylchedd

ENGHREIFFTIAU O’R PECYN FFYNONELLAU 

GWEITHGAREDD 4



Paratowch safbwynt personol (o leiaf 3-4 ochr o A4) ar un o’r 
materion isod: 

•	 Effaith Diwydiant ar Amgylchedd Cymru neu
•	 Effaith Sbwriel ar Gefnforoedd, Arfordir a Bywyd Gwyllt y Byd 

Gallwch ddefnyddio unrhyw ran o’r wybodaeth neu’r ffynonellau a 
astudiwyd gennych. Cofiwch gynnwys:

•	Gwybodaeth am yr agweddau 
gwleidyddol, economaidd, 
cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol 
ac amgylcheddol (PESTLE) ar y mater 

•	 Eich barn bersonol ar Fyw’n 
Gynaliadwy  
 

GWEITHGAREDD 5: YSGRIFENNU SAFBWYNT PERSONOL 
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Cynllun Posibl:  
 
Dechreuwch drwy wneud nodiadau o’r ffynonellau. 
Dewch o hyd i wybodaeth ac ysgrifennwch am:

•	 Ddiwydiant – Effaith diwydiant ar dirwedd a phobl 
Cymru, o ganlyniad i’r Chwyldro Diwydiannol ac 
effaith datblygiadau diwydiannol ers hynny. Beth 
y gallwn ei ddysgu am fyw’n gynaliadwy yn sgil y 
datblygiadau hyn?

 
Neu

•	 Sbwriel – Gan ddechrau gyda Chymru, effaith sbwriel 
ar arfordiroedd, cefnforoedd a bywyd gwyllt y byd, pa 
mor ddifrifol yw’r broblem, pwy sydd ar fai a beth y 
dylid ei wneud i ymdrin â’r mater.

Nawr defnyddiwch eich nodiadau i ysgrifennu 
Datganiad Personol (3-4 ochr A4) yn ymwneud â 
byw yn gynaliadwy. 

GWEITHGAREDD 5

 » Gwnewch sylwadau am ddibynadwyedd y 
ffynonellau ac i ba raddau y gallwch ymddiried yn y 
wybodaeth sydd ynddynt 

 » Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio at bob un o 
ffactorau PESTLE, h.y. yr agweddau gwleidyddol, 
economaidd, cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol 
ac amgylcheddol ar y pwnc

PWYSIG!



GWEITHGAREDD 6: GWEITHGAREDD CODI YMWYBYDDIAETH

Fel unigolyn neu fel tîm (sy’n cynnwys 3–6 o aelodau), 
datblygwch weithgaredd Codi Ymwybyddiaeth ar gyfer myfyrwyr 
ifanc a’i roi ar waith. Canolbwyntiwch ar un o’r materion sy’n 
ymwneud â byw’n gynaliadwy a astudiwyd gennych.

Cyflwynwch eich syniadau ar gyfer Pecyn Codi 
Ymwybyddiaeth sy’n cynnwys tystiolaeth i ddangos:

•	 sut y gwnaethoch lunio’r syniadau ar gyfer Codi 
Ymwybyddiaeth 

•	 sut a pham y gwnaethoch ddewis y syniad gorau
•	 eich cynlluniau ar gyfer sut y gellid datblygu a gweithredu 

eich syniad
•	 manylion unrhyw dechnegau priodol ar gyfer datrys 

problemau a gwneud penderfyniadau y bydd angen i chi 
eu dysgu, eu datblygu a’u defnyddio

•	 y deunyddiau a’r adnoddau y bydd eu hangen arnoch

Bydd ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd neu 
unrhyw un o amgueddfeydd eraill Amgueddfa Cymru yn rhoi 
syniad rhagorol i chi o’r ffordd y mae amgueddfeydd yn codi 
ymwybyddiaeth drwy eu defnydd o adnoddau a’r ffordd y 
maent yn cyflwyno hanes.
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HER FER DINASYDDIAETH FYD-EANG 
AMGUEDDFA CYMRU
Rydym yn eich herio i ymchwilio i’r pwnc Byw’n Gynaliadwy yn y byd 
modern

I baratoi ar gyfer yr Her Fer hon rydych wedi astudio ffynonellau ac wedi 
ymweld ag amgueddfeydd. Rydych wedi astudio Effaith Diwydiant ar 
dirwedd a phobl Cymru ac Effaith Sbwriel ar Arfordiroedd, Cefnforoedd 
a Bywyd Gwyllt y Byd. Rydych wedi datblygu dealltwriaeth dda o faterion 
sy’n ymwneud â Byw’n Gynaliadwy. Rydych nawr yn barod i gwblhau Her 
Fer Dinasyddiaeth Fyd-eang Amgueddfa Cymru drwy ymchwilio i’r mater 
hwn drwy edrych ar bynciau a gwledydd tebyg yn y byd modern. 
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