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Sgerbwd deinosor
Dysgwch am sgerbwd Dippy a chymharwch siâp a 
maint rhai o rannau ei gorff â’ch rhai chi. 
Canlyniadau dysgu

Bydd plant:

•  yn adnabod bod deinosoriaid a phobl yn rhannu strwythur corff tebyg, gydag asgwrn cefn, 
pedwar cymal, asennau a phenglog

•  yn gallu enwi a nodi safle’r asgwrn cefn, yr asennau, y penglog, breichiau a choesau ar eu cyrff 
eu hunain ac ar lun o sgerbwd

•  yn gallu adnabod rhannau o sgerbwd deinosor a chysylltu’r rhain â rhannau cysylltiedig o’r  
corff dynol

•  yn gallu adnabod a disgrifio’r gwahaniaethau rhwng person a sgerbwd Diplodocus 

Adnoddau angenrheidiol

Yn y pecyn Amgueddfa Hanes Natur mae:

• Llun sgerbwd Diplodocus 

• taflenni gwaith

Bydd yr ysgol yn darparu:

• argraffu

• siswrn

• deunyddiau ysgrifennu

• glud neu ddotiau gludiog

• drych maint llawn, os yn bosibl

Cefndir

Diplodocus yw Dippy, deinosor llysysol mawr (yn bwyta planhigion). Bu’n byw ar y tir sydd  
bellach yn cael ei alw’n Wyoming yn yr UDA yn ystod y cyfnod Jwrasig, tua 150 miliwn o 
flynyddoedd yn ôl.

Darganfuwyd yr esgyrn ffosil gan weithwyr oedd yn adeiladu rheilffordd, a chawsant eu cloddio 
gan wyddonwyr ym 1898. 



Sgerbwd deinosor
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Pen-glin Coes Asennau Penglog Asgwrn Cefn
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Nodiadau athrawon
Dywedwch wrth y plant fod palaeontolegwyr 
(gwyddonwyr sy’n astudio ffosilau, gan gynnwys 
deinosoriaid ) wedi rhoi’r esgyrn Diplodocus y mae 
Dippy wedi’i fodelu arnynt yn ôl gyda’i gilydd ar ôl eu 
cloddio’n ofalus o’r creigiau lle cawsant eu ffosileiddio. 
Doedd yr esgyrn heb aros yn berffaith am fod y tir 
roedden nhw ynddo wedi symud sawl gwaith cyn i’r 
esgyrn gael eu ffosileiddio. Cymharodd gwyddonwyr yr 
esgyrn ag esgyrn o anifeiliaid sy’n fyw heddiw i’w helpu 
i’w hadnabod.
Mae gan y rhan fwyaf o anifeiliaid asgwrn cefn, nifer o esgyrn â 
swyddogaethau tebyg, felly mae gennym esgyrn tebyg i Dippy.

Edrychwch ar y labeli ar gyfer gwahanol rannau o’r corff a’u 
darllen. A all y plant nodi’r nodweddion hyn ar eu cyrff eu hunain?

Torrwch a gludwch y labeli yn y lle iawn i adnabod gwahanol 
rannau’r corff ar lun Dippy. Anogwch y plant i sefyll fel Dippy (ar 
eu pedwar) i’w helpu i ddeall yr osgo gwahanol.

Gofynnwch i’r plant feddwl am y tebygrwydd a’r gwahaniaethau 
rhwng eu hesgyrn ac esgyrn Dippy. Sut mae corff Dippy yn 
wahanol i’w cyrff nhw?

•  Fe allech chi ofyn i’r dosbarth ddargopïo yr amlinelliad o’r cnawd 
(neu argraffu ail gopi gydag ochr cefn gwag) o siâp y deinosor 
i’w dorri allan. Defnyddiwch yr ochr blaen i dynnu llun manylion 
allanol y corff a lliwiwch lun Dippy. Gludwch y croen dros yr 
esgyrn i roi fersiwn ‘agor y fflap’ o’r deinosor fel bod y sgerbwd 
a rhannau allanol y corff yn cael eu labelu.

•  Gallech drafod pam y dewisodd y plant y lliwiau neu’r patrymau 
a ddefnyddion nhw i addurno Dippy a chysylltu hyn â’i gynefin.

•  Gallech chi ofyn i’r plant ddefnyddio drych maint llawn neu 
weithio mewn parau i nodi’r rhannau ar eu cyrff y maen nhw 
wedi’u labelu ar gyfer Dippy. Defnyddiwch nodiadau bach 
gludiog i labelu’i gilydd yna gofynnwch i’r parau hunan-asesu, 
neu dynnu llun portreadau o’i gilydd neu hunan-bortreadau i 
ychwanegu labeli atynt.

Cysylltiadau cwricwlwm Cymru (Cyfnod Sylfaen)

Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd: Ystod 
Fi fy hun a phethau byw eraill
Dylid rhoi cyfleoedd i blant:

•  dysgu enwau prif rannau allanol y corff dynol a phlanhigion, a 
dysgu am y modd y cânt eu defnyddio

•  arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion,  
rhwng gwahanol anifeiliaid, a rhwng gwahanol blanhigion er 
mwyn eu grwpio

•  adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhyngddynt hwy eu 
hunain a phlant eraill 

Cysylltiadau cwricwlwm Lloegr  
(Cyfnod Allweddol 1)

Gwyddoniaeth: anifeiliaid, gan gynnwys pobl
Dylid addysgu’r disgyblion i:

•  ddisgrifio a chymharu strwythur amrywiaeth o anifeiliaid 
cyffredin (pysgod, amffibiaid, ymlusgiaid, adar a mamaliaid, 
gan gynnwys anifeiliaid anwes)

•  adnabod, enwi, tynnu llun a labelu rhannau sylfaenol y corff 
dynol a dweud pa ran o’r corff sy’n gysylltiedig â phob synnwyr

Cysylltiadau cwricwlwm Gogledd Iwerddon  
(Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 1)

Y byd o’n cwmpas
Rhyngddibyniaeth
Dylid galluogi’r disgyblion i archwilio:

• Pwy ydw i?

• Beth ydw i?

• Ydw i’r un fath â phawb arall?

• Beth arall sy’n byw?

• Sut mae pethau byw yn goroesi?

Dilyniant
Wrth i ddisgyblion symud drwy’r Cyfnod Sylfaen dylid eu  
galluogi i:

•  adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng pethau byw, 
lleoedd, gwrthrychau a deunyddiau

Cysylltiadau cwricwlwm yr Alban  
(Cynnar a Chyntaf)

Gwyddorau: Profiadau a chanlyniadau
Systemau biolegol: Systemau a chelloedd y corff
Drwy ymchwilio, gallaf ddisgrifio safle a swyddogaeth sgerbwd 
a phrif organau’r corff dynol a thrafod yr hyn sydd angen i mi ei 
wneud i’w cadw’n iach. SCN 1-12A


