
Amgueddfa Cymru

DiplomA CeneDlAethol/SylfAen BAgloriAeth Cymru

yn cyflwyno her fer 
Dinasyddiaeth fyd-eang

Mater: Byw’n gynAliADwy
FFocws: effAith gweithgAreDDAu 
Dynol Ar yr AmgylCheDD 



Beth yw’r Her Fer?
•	mae heriau wedi’u cynllunio i brofi eich Sgiliau 

Cyflogadwyedd hanfodol  

•	Bydd yr her hon yn canolbwyntio ar
 - Ddatrys Problemau a Myfyrdod Beirniadol 
        - creadigrwydd ac arloesi 

Vi
kt

o
r8

8/
sh

u
tt

er
st

o
c

k.
c

o
m

; L
Lu

N 
Y 

c
LA

W
r:

 J
ez

pe
r/

sh
u

tt
er

st
o

c
k.

c
o

m



Beth yw’r Her Fer?

•	mae Amgueddfa 
Cymru yn eich herio 
i ymchwilio i’r pwnc 
Byw’n Gynaliadwy 

•	mae Byw’n gynaliadwy 
yn golygu byw mewn 
ffordd sy’n defnyddio 
cyn lleied o adnoddau 
â phosibl ac yn achosi 
cyn lleied o niwed i’r 
amgylchedd â phosibl 
ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol 



 Beth yw’r Her Fer?

•	Bydd angen i chi ddewis 
agwedd ar y pwnc hwn ar 
gyfer eich her Dinasyddiaeth 
fyd-eang  

•	Bydd ymweld ag Amgueddfa 
genedlaethol Caerdydd yn 
eich helpu i ddewis beth i 
ganolbwyntio arno ac yn 
darparu adnoddau i gefnogi 
eich ymchwil i’r pwnc hwn 
ddoe a heddiw 



yna, rydym yn eich herio i 
ddatblygu safbwynt Personol ar 
y mater hwn a phecyn adnoddau 
ar gyfer gweithgaredd i Godi 
Ymwybyddiaeth o’r pwnc hwn 
ymysg disgyblion iau yn eich ysgol 

Beth yw’r Her Fer?



•	mae gan Amgueddfa 
genedlaethol Caerdydd 
orielau, adnoddau a 
gweithdai cyffrous i’ch 
helpu i baratoi ar gyfer 
yr her, ac wrth baratoi, 
gallwch ymchwilio i effaith 
gweithgareddau dynol ar 
natur a’r amgylchedd 

Deall Byw’n Gynaliadwy 



•	un effaith fawr sy’n deillio o 
ddiwydiant yw llygredd, sy’n fygythiad 
mawr i natur a’r amgylchedd. gall 
sbwriel hyll ar draethau ladd bywyd 
gwyllt a niweidio iechyd  

•	gall llygredd yn y môr ddod o 
garthion a gwastraff, cemegau 
amaethyddol a diwydiannol 

•	plastig yw un o’r peryglon mwyaf. 
gall bywyd gwyllt fwyta’r plastig a 
hefyd fynd yn sownd ynddo

Deall Byw’n Gynaliadwy 
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•	Cafodd y môr-grwban lledraidd sydd 
i’w weld yn Amgueddfa genedlaethol 
Caerdydd ei olchi i’r lan ar draeth 
harlech, gwynedd, ym 1988 

•	 yn anffodus, roedd y môr-grwban 
wedi boddi ar ôl cael ei ddal mewn 
leiniau pysgota. roedd tua 100 
mlwydd oed pan fu farw  

•	Denodd y môr-grwban sylw ledled y 
byd am mai hwn oedd y môr-grwban 
mwyaf a thrymaf erioed. roedd bron 
yn 3m (9 troedfedd) o hyd ac yn 
pwyso 914 cilogram (2,016 pwys)

Deall Byw’n Gynaliadwy 



•	 yng nghymru mae’r Chwyldro 
Diwydiannol a datblygiad diwydiant 
ers hynny wedi arwain at lygredd aer 

•	gall dod i gysylltiad â llygredd aer 
am gyfnod maith arwain at glefyd 
anadlol cronig, canser yr ysgyfaint 
a chlefydau eraill. yn ôl Sefydliad 
iechyd y Byd, mae tua hanner 
poblogaeth drefol y byd yn agored 
i lygredd sydd o leiaf 2.5 gwaith yn 
uwch na’r hyn a argymhellir 

Deall Byw’n Gynaliadwy 
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•	gallwch ymweld ag orielau celf 
Amgueddfa genedlaethol Caerdydd i 
astudio effaith y chwyldro diwydiannol 
ar dirwedd Cymru. gallwch weld 
sut mae’r newidiadau hyn wedi’u 
hadlewyrchu mewn gwaith celf 
 

•	Cyn y Chwyldro Diwydiannol 
roedd Cymru yn wlad wledig ac 
amaethyddol. Ar y chwith mae darlun 
o Blasty margam, morgannwg, tua 
1700, cyn y Chwyldro Diwydiannol  
 

Os ydych yn ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 
i weld gwaith penodol, cysylltwch â’r amgueddfa ymlaen llaw i 
wneud yn siŵr eu bod yn cael eu harddangos.

Deall Byw’n Gynaliadwy 
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Plasty Margam, Morgannwg, tua’r De, tua 1700
Priodolir i thomas smith (fl. 1680au–1719)
amgueddfa cymru
Prynwyd gyda chymorth cronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf, 
2012



•	mae ffotograffau ar 
gasgliad y werin Cymru 
sy’n dangos effaith 
datblygiad diwydiannol ar yr 
amgylchedd yng nghymru  

•	mae’r ffotograff ar y chwith 
yn dangos effaith y Chwyldro 
Diwydiannol ac adeiladu 
gweithfeydd copr yn 
Abertawe yn y 19eg ganrif

Deall Byw’n Gynaliadwy 
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•	mae gwaith celf yng nghasgliad 
yr Amgueddfa, fel yr un yma, a 
baentiwyd gan lionel walden 
ym 1897, yn dangos sut mae 
diwydiant wedi achosi llygredd yn 
y ddinas yn y 19eg a’r 20fed ganrif

Deall Byw’n Gynaliadwy 
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Gwaith Dur, caerdydd liw nos
Lionel walden
(1893-97)



1. gwneud gwaith ymchwil ar Fyw’n Gynaliadwy a chyflwyno 
safbwynt personol ar y mater byd-eang hwn, e.e. môr-grwbanod 
lledraidd: pam maent mewn cymaint o berygl? 

2. Datblygu Gweithgaredd codi Ymwybyddiaeth i’w ddefnyddio gyda 
disgyblion Blwyddyn 7. Cynhyrchu Pecyn codi Ymwybyddiaeth sy’n 
cyfleu eich syniadau  

3. Cwblhau Myfyrdod Personol 

Beth sy’n rhaid i chi ei wneud ar gyfer yr Her Fer?



tasG 1  eich safbwynt Personol

•	Chwiliwch am wybodaeth am y pwnc o 
amrywiaeth o ffynonellau 

•	Chwiliwch am wybodaeth am yr agweddau 
gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, 
technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol 
(peStle) 

•	nodwch eich barn bersonol am 
gynaliadwyedd gan wneud sylwadau am 
ddibynadwyedd y ffynonellau yr ydych yn 
cyfeirio atynt
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Gwnewch sylwadau ar Ddibynadwyedd eich Ffynonellau

pa wybodaeth y gallwch ei chael o’r ffynhonnell 
hon? A yw’r wybodaeth yn fanwl neu wedi’i 
chyfyngu mewn unrhyw ffordd?

Beth sy’n gwneud y ffynhonnell hon yn gredadwy 
ac yn ddibynadwy? er enghraifft, a yw’n ddogfen 
swyddogol gan y llywodraeth, a yw’n dystiolaeth 
uniongyrchol gan lygad-dyst, neu a yw’n cyd-fynd 
â ffynonellau dibynadwy eraill?  

A allai’r ffynhonnell neu rannau ohoni fod yn 
annibynadwy h.y. a allai fod yn anghywir, yn 
gelwydd, yn rhagfarnllyd, neu wedi’i gorliwio?

Pa mor ddefnyddiol yw’r 
ffynhonnell?

Pa resymau sydd dros 
gredu’r ffynhonnell?

  

a oes unrhyw resymau dros 
amau’r ffynhonnell?



comment on the Political, economic, social, 
technological, Legal and environmental aspects 

the views and actions of governments and politicians

importance of sustainable development to the economy

impact and importance of living sustainably on 
communities

the use of technology and its impact on living 
sustainably

laws relating to sustainable development 

the importance of sustainability to the environment

PoLItIcaL

ecoNoMIc

socIaL

tecHNoLoGIcaL

LeGaL

eNVIroNMeNtaL

Gwnewch sylw ar yr agweddau Gwleidyddol, economaidd, 
cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol

Barn a gweithredoedd llywodraethau a gwleidyddion

pwysigrwydd datblygiad cynaliadwy i’r economi 

effaith a phwysigrwydd byw’n gynaliadwy ar gymunedau
 
Defnyddio technoleg a’i heffaith ar fyw’n gynaliadwy 

Cyfreithiau sy’n ymwneud â datblygiad cynaliadwy 

pwysigrwydd cynaliadwyedd i’r amgylchedd 

GwLeIDYDDoL

ecoNoMaIDD

cYMDeItHasoL

tecHNoLeGoL

cYFreItHIoL

aMGYLcHeDDoL



tasG 2  codi Ymwybyddiaeth

•	 lluniwch becyn o adnoddau ar gyfer 
gweithgaredd i Godi Ymwybyddiaeth o agwedd 
ar fyw’n gynaliadwy ymhlith eich cyfoedion  

•	Byddwch yn greadigol ac yn arloesol. gallech 
ystyried cyflwyniadau, taflenni, ymgyrchoedd, 
gwefannau, blogiau, barddoniaeth, caneuon 
neu bosteri. neu, yn well fyth, cyflwynwch eich 
syniadau gwreiddiol eich hun
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tasG 3  eich Myfyrdod Personol

•	Cofnodwch ac adolygwch eich rôl bersonol a’ch cyfraniad 

•	myfyriwch ar eich effeithiolrwydd personol, gan gynnwys eich rôl chi ac 
fel aelod o dîm 

•	os ydych wedi gweithio fel tîm, cofnodwch ac adolygwch sut y 
gwnaethoch ddatblygu a defnyddio eich sgiliau personol a’ch sgiliau o ran 
gweithio mewn tîm 

•	gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys creadigrwydd ac arloesedd, a 
Myfyrdod Beirniadol a Datrys Problemau
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sut y byddwch yn cael eich barnu?

•	pa mor dda rydych yn gweithio fel unigolyn neu fel rhan o dîm 

•	 eich myfyrdod Beirniadol a’ch gallu i Ddatrys problemau, a’ch 
Creadigrwydd ac Arloesedd  

•	Ansawdd eich safbwynt Personol a’ch gweithgaredd a phecyn 
codi Ymwybyddiaeth



i’ch helpu i ateb y briff, gallwch: 

1. ymweld ag Amgueddfa genedlaethol Caerdydd 

2. paratoi ar gyfer yr her fer gan ddefnyddio 
Pecyn Ffynonellau a Gweithgareddau Byw’n 
Gynaliadwy Amgueddfa Cymru


