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Cyfrinachau’r creigiau (Caerdydd)
Her yr Anturiaethwyr Hanes Natur

Bydd y disgyblion yn darganfod cyfrinachau’r creigiau – 
gwybodaeth ddefnyddiol i Wyddonwyr y Dyfodol.

Taith y bennod

Gan weithio mewn grwpiau bydd y plant yn creu ffosilau 
ac yn eu lleoli yn gronolegol mewn haenau o ‘graig’ cyn eu 
cyfnewid gyda grŵp arall i gloddio am y cyfrinachau sydd 
oddi mewn i’w ffurfiant creigiau nhw. Bydd y plant yn 
dysgu sut mae creigiau a ffosilau’n cael eu ffurfio a chânt eu 
cyflwyno i ffurfiau bywyd cynhanesyddol.

Deilliannau dysgu’r cwricwlwm

 •  bydd y plant yn dysgu sut mae creigiau a ffosilau’n cael eu 
ffurfio a sut maen nhw wedi’u gosod mewn gwahanol strata 
(haenau o greigiau)

 •  bydd y plant yn deall sut mae palaeontolegwyr yn cloddio

 •  bydd y plant yn dysgu cronoleg rhai o’r ffurfiau bywyd 
cynhanesyddol

Crynodeb o’r her 

Mae’r cerdyn post rhagarweiniol yn esbonio sut y gall un graig 
guddio cyfrinachau anhygoel. Bydd y plant yn canolbwyntio ar 
sut mae ffosilau’n ffurfio mewn creigiau, cyn creu eu modelau 
ffosil eu hunain. Bydd y disgyblion wedyn yn cloddio ffosilau ei 
gilydd, gan ddatblygu eu sgiliau palaeontoleg fel Gwyddonwyr y 
Dyfodol.

Gweithgareddau ychwanegol posibl  

 •  Gallai’r plant greu arddangosfeydd ffosil ar ffurf amgueddfa 
yn eu hystafelloedd dosbarth. 

 •  Gallai’r plant greu siart o’r cyfnodau cynhanes pan oedd 
gwahanol greaduriaid yn byw ar y Ddaear.

 •  Efallai y gallai’r plant hŷn ddysgu defnyddio’r enwau 
gwyddonol ar gyfer cyfnodau amser daearegol, fel y cyfnod 
Jwrasig.

 •  Gallai’r plant dynnu lluniau neu baentio golygfeydd o’r 
cyfnod pan oedd y creaduriaid y maen nhw wedi ysgrifennu 
amdanynt yn fyw.

 •  Ewch â’r plant allan ar daith gerdded i ddod o hyd i greigiau yn 
yr amgylchedd. Gallai hyn gynnwys cerrig mân mewn gwely 
blodau neu gae, gwahanol fathau o graig yn cael eu defnyddio 
fel deunyddiau adeiladu neu gerrig beddi ac ati. Gall y plant 
geisio adnabod y creigiau a thrafod pa briodweddau sy’n eu 
gwneud yn ddefnyddiol. Gallai hyn arwain at drafodaeth am 
ddeunyddiau adeiladu naturiol o’u cymharu â deunyddiau a 
wnaed gan bobl, megis brics, sment a choncrit. 

Gweithgareddau 

Ni fydd pob gweithgaredd yn berthnasol i bob dosbarth. 
Datblygwyd y gweithgareddau i’w rhannu’n weithgareddau llai 
a’u defnyddio dros gyfnod o amser yn ôl yr hyn sy’n addas ar gyfer 
eich dosbarth chi. 

 •  Cyn dechrau ar eich gwers, dewch o hyd i garreg neu ddarn o 
graig y tu allan. Byddwch yn dangos hyn wrth i chi ddarllen y 
cerdyn post rhagarweiniol.

 •  Darllenwch y cerdyn post rhagarweiniol a ddarparwyd a 
dangoswch y garreg a ddarganfuwyd gennych y tu allan.

 •  Darllenwch sgript gwers 1, gan ddangos delweddau 1, 2 a 3 
i’r plant i’w cyflwyno i gyfrinachau’r creigiau. Ceisiwch ysgogi 
yr hyn y mae’r plant yn ei wybod neu ei gofio am sut caiff 
creigiau eu ffurfio, gan ddefnyddio’r eirfa yn ôl y gofyn. 

 •  Darllenwch sgript gwers 2 i’r disgyblion a darganfyddwch 
faint maen nhw’n ei wybod neu’n ei gofio am sut caiff ffosilau 
eu ffurfio.

 •  Ehangwch ar yr hyn mae’r plant wedi’i gofio drwy egluro 
neu wylio rhai clipiau fideo byr ar-lein. Mae sgript gwers 
2 yn darparu dolenni i ffilm ddefnyddiol BBC Bitesize am 
ffurfiant ffosilau www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z9bbkqt/
articles/z2ym2p3#zgm94j6 (Saesneg yn unig). (Os nad yw’r 
plant wedi astudio ffosilau o’r blaen efallai y bydd angen 
mwy o amser i ddysgu hyn.) Ceisiwch sicrhau bod y plant yn 
deall y gwahaniaeth rhwng creigiau igneaidd, gwaddodol 
a metamorffig a deall sut mae ffosilau yn cael eu ffurfio. 
Gofynnwch i’r plant, o’r hyn maen nhw’n ei wybod, pa fathau o 
greigiau y gellid darganfod ffosilau ynddynt.

 •  Darllenwch sgript gwers 3, gan ddweud wrth y disgyblion eu 
bod nhw’n mynd i greu eu modelau eu hunain o ffosilau.

 •  Rhannwch y dosbarth yn ei hanner yn Dîm 1 a Thîm 2. 
Yna rhannwch bob tîm yn grwpiau o dri neu bedwar. Mae 
angen nifer cyfartal o grwpiau (er nad yr un nifer o blant o 
anghenraid) ym mhob tîm. 



 2

 •  Trafodwch y meintiau y gallai eu ffosilau fod go iawn. 
Esboniwch y bydd y modelau ffosil hyn yn gopïau bychain (nid 
oes angen i fodelau’r plant fod yn fwy na 4cm x 4cm x 2cm). 
Fel arall, fe allen nhw ddewis modelu rhan o greadur, fel dant 
neu ddarn o gragen. Os felly, mae’n rhaid iddyn nhw wneud 
yn siŵr eu bod yn cynnwys digon o’r creadur iddo gael ei 
adnabod yn nes ymlaen.

 •  Rhowch ddarnau o bapur i’r grwpiau gyda manylion y ffosilau 
y byddant yn eu hatgynhyrchu. Byddai’n fwy effeithiol pe bai’r 
rhain yn cael eu cadw’n gyfrinach. Bydd hanner y dosbarth 
(Tîm 1) yn gwneud ffosilau gan ddefnyddio adnoddau 
disgyblion 1A, 1B ac 1C a bydd Tîm 2 yn gwneud ffosilau gan 
ddefnyddio adnoddau disgyblion 2A, 2B a 2C. Dylai pob 
grŵp o dri neu bedwar gael pob un o’r tri ffosil. Y ffordd orau 
o wneud modelau yw clai hunan-galedu ond byddai deunydd 
modelu arall neu luniadau llinell gofalus neu ddyfrlliwiau, 
wedi’u torri’n ofalus a’u gosod ar gerdyn neu gardfwrdd hefyd 
yn gweithio.

 •  Pan fydd y modelau wedi cael eu gwneud a’u sychu, 
darllenwch sgript gwers 4 i’r dosbarth ac eglurwch eu bod yn 
mynd i greu model o’r haenau o graig lle gellid bod wedi dod o 
hyd i’w ffosilau.

 •  Dangoswch y siart haenau (adnodd disgyblion 3) i’r plant 
a rhowch ddau gopi i bob grŵp. Eglurwch sut mae’r rhain 
yn wahanol, gan fod creaduriaid ffosil yn fyw ar y Ddaear 
ar wahanol adegau, a rhowch oedran y creaduriaid mewn 
miliynau o flynyddoedd gan sôn eu bod wedi diflannu 
neu wedi esblygu’n greaduriaid gwahanol dros filiynau o 
flynyddoedd. Er enghraifft, nid oedd y trilobit yn fyw ar yr un 
pryd â’r Tyrannosaurus rex. 

 •  Esboniwch fod creigiau’n ffurfio mewn haenau o’r enw strata 
(stratwm unigol) a bod y rhain yn cael eu ffurfio ar wahanol 
adegau ac y gallai’r haenau hyn fod â lliwiau a gweadau 
gwahanol. Esboniwch y byddai gwahanol haenau o greigiau 
wedi cael eu creu yn ystod y cyfnodau cynhanes ar y siart, 
ond er hwylustod, maen nhw’n mynd i greu gwahanol haenau 
o ‘graig’ a rhoi eu ffosilau model yn yr haen gywir ar gyfer y 
cyfnod daearegol y buon nhw’n byw ynddo.

 •  Rhowch flwch plastig i bob grŵp (byddai bocs hufen iâ yn 
ddelfrydol neu byddai hambwrdd yn yr ystafell ddosbarth 
hefyd yn gweithio), deunyddiau ar gyfer eu strata (gallai hwn 
fod yn dywod, pridd, blawd llif, pys wedi’i sychu, ffacbys ac 
ati) a dwy siart wag wedi’u llungopïo (adnodd disgyblion 3). 

   Wrth iddynt greu’r strata ar gyfer y cyfnod y byddai eu ffosil 
wedi byw ynddo, dylent osod model eu ffosil yn y stratwm 
hwnnw a’i orchuddio. Dylen nhw nodi ar eu siart (adnodd 
disgyblion 3) pa ffosilau roedden nhw’n eu rhoi ym mha 
stratwm.

 •  Darllenwch sgript gwers 5 a dywedwch wrth y plant eu bod 
yn mynd i ymarfer bod yn balaeontolegwyr, sy’n dod o hyd i 
ffosilau mewn creigiau. Rhannwch y bocsys fel bod pob grŵp 
yn cael un a wnaed gan dîm arall. Gofynnwch iddyn nhw 
gloddio’r haenau’n ofalus (byddai llwyau a brwsys paent sych 

yn ddefnyddiol) i weld pa haenau sydd â ffosilau ynddynt. 
Eglurwch sut mae’n rhaid i balaeontolegwyr weithio’n 
ofalus i gadw’r haenau’n glir ac i beidio â difrodi unrhyw 
sbesimenau sydd wedi’u claddu. Pan fyddan nhw’n dod o 
hyd i rywbeth wedi’i gladdu, dylen nhw ei gloddio’n ofalus, 
ei lanhau a nodi ymhle y daethon nhw hyd iddo ar yr ail siart 
(adnodd disgyblion 3). Byddai biniau, bocsys neu fagiau yn 
ddefnyddiol er mwyn i’r plant allu gosod y deunyddiau haenu 
a ddefnyddiwyd.

 •  Casglwch y plant ynghyd a darllenwch sgript gwers 6 ac 
edrychwch ar ddelwedd 4. Mae’n dangos lluniau o sut y 
gallai eu ffosilau fod wedi edrych pan oeddent yn fyw. Ble 
byddai’r creaduriaid wedi byw? Sut y gallent fod wedi marw? 
Sut y cawsant eu ffosileiddio? Gwnewch yn siŵr fod plant yn 
sylweddoli bod rhai o’r creaduriaid yn byw mewn dŵr a bod 
eraill efallai wedi bod ar draeth neu mewn coedwig pan fuont 
farw.

 •  Dywedwch wrth y plant eu bod nhw’n mynd i ddewis creadur 
(does dim rhaid iddo fod yr un maen nhw wedi gwneud model 
ohono) ac ysgrifennu ei stori. Bydd y stori mewn tair rhan: yn 
gyntaf, diwrnod olaf y creadur yn cynnwys sut a ble y bu farw, 
yna sut y cafodd ei ffosileiddio ac yn olaf sut y daeth rhywun 
o hyd i’w ffosil filiynau o flynyddoedd yn ddiweddarach.

 •  Rhannwch y storïau neu eu rhoi nhw gyda’r modelau i’w 
harddangos.

 •  Anfonwch gadarnhad at dîm Dippy yn DippyOnTour@
nhm.ac.uk gyda’r llinell pwnc Creigiau/Rocks. Mae hyn yn 
sbarduno ateb awtomataidd yn cydnabod ei dderbyn. 

Adnoddau angenrheidiol 

Yn y pecyn Amgueddfa Hanes Naturiol mae: 

 •  cerdyn post rhagarweiniol 

 •  geirfa

 •  sgriptiau gwersi 1-6 

 •  delweddau 1-4 

 •  adnoddau disgyblion 1A-C, 2A-C, 3 a 4 

 •  dolen i ffilm BBC Bitesize ar ffurfio ffosilau:www.bbc.
co.uk/bitesize/topics/z9bbkqt/articles/z2ym2p3#zgm94j6 
(Saesneg yn unig)

Bydd yr ysgol yn darparu: 

 •  darn o graig neu garreg ddiddorol o’r tu allan 

 •  deunyddiau ar gyfer gwneud modelau o ffosilau (clai hunan-
galedu neu ddeunydd modelu) 

 •  bocsys plastig, llwyau a brwshys paent

 •  deunyddiau ar gyfer atgynhyrchu gwahanol strata o greigiau 
(gallai’r rhain fod yn dywod, pridd, reis sych, ffacbys, blawd llif, 
pys sych ac ati)

 •  llungopïo ar gyfer siartiau a lluniau
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Meysydd cwricwlwm Cyfnod Allweddol 2 Cymru a 
gwmpesir gan Bennod 6  

Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 2  
Dylai gweithgareddau feithrin chwilfrydedd a chreadigrwydd a 
bod yn ddiddorol, pleserus, perthnasol a heriol i’r dysgwr. Dylent 
gynnig modd i ‘r dysgwyr gynnig, archwilio a rhannu syniadau, 
ac estyn, mireinio a chymhwyso eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u 
dealltwriaeth mewn sefyllfaoedd newydd. Dylent ganiatáu 
amser ar gyfer meddwl, trafod â chyfoedion a myfyrio. 

Ystod
Y Ddaear gynaliadwy
Dylai’r disgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau, eu 
gwybodaeth a’u dealltwriaeth drwy gymharu’r Ddaear â 
phlanedau eraill, ymchwilio’r defnyddiau o’u hamgylch ac ystyried 
pwysigrwydd ailgylchu.

4.  priodweddau defnyddiau sy’n ymwneud â’r defnydd a wneir 
ohonynt

5.  sut y bydd rhai defnyddiau yn cael eu ffurfio neu eu cynhyrchu

Celf a dylunio
Sgiliau
Ymchwilio
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:

1  ddethol a chofnodi ar sail:

 • gwaith arsylwi

 • profiad

 • y cof

 • y dychymyg

2. ymchwilio:

 • i’r amgylchedd naturiol

 • i’r amgylchedd gwneud

 • i fyd y dychymyg gan ddefnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau

Gwneud
Dylid rhoi cyfleoedd i’r disgyblion:

 1.  Archwilio, arbrofi a chymhwyso elfennau iaith weledol, 
cyffyrddol a synhwyraidd celf, crefft a dylunio

 2. dylunio a gwneud:

  • delweddau dau ddimensiwn

  •  gwrthrychau ac arteffactau tri dimensiwn gan 
ddefnyddio ystod o ddefnyddiau amrywiol at 
amrywiaeth o ddibenion

Ystod

Gwneud
Dylai’r disgyblion ddylunio a gwneud y canlynol gan ddangos 
dychymyg a mynegiant:

 • gwrthrychau

 • arteffactau

 • delweddau

Dylent ddefnyddio amrywiaeth o:

 • offer a chyfarpar

 •  defnyddiau, e.e. paent, pensiliau, creonau, pastelau, siarcol, 
inciau, defnyddiau gwrthiannol, clai, defnyddiau cynaliadwy, 
tecstilau, cyfryngau digidol ac ati

 •  prosesau, e.e. lluniadu, paentio, printio, prosesau amlgyfrwng, 
prosesau crefft, prosesau tri dimensiwn, prosesau digidol  
ac ati

Dylent gael cyfleoedd i weithio fel:

 • unigolion

 • aelodau o grŵp

Cymraeg / Saesneg
Llinyn: Ysgrifennu
Trefnu syniadau a gwybodaeth
Ystyr, dibenion, darllenwyr

Ysgrifennu’n gywir
Iaith

Cystrawen 

Atalnodi 

Sillafu 

Llawysgrifen

Y meysydd cwricwlwm yng Nghyfnod Allweddol 2 
Lloegr a gwmpesir gan Bennod 6: 

Mae’r drafodaeth gychwynnol a’r gweithgareddau yn bodloni’r 
meysydd cwricwlwm canlynol: 

Gwyddoniaeth Blwyddyn 3: Creigiau
Dylid addysgu’r disgyblion i: 

 •  ddisgrifio mewn termau syml sut mae ffosilau’n cael eu ffurfio 
pan fo pethau sydd wedi byw wedi’u dal mewn creigiau

Celf a dylunio 
 •  dod yn hyfedr wrth arlunio, paentio, cerflunio a thechnegau 

celf, crefft a dylunio eraill
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Ysgrifennu Saesneg – cyfansoddi Cyfnod  
Allweddol 2 Is: 
Dylid addysgu’r disgyblion i: 

 • gynllunio eu hysgrifennu drwy: 

  •  drafod ysgrifennu yn debyg i’r hyn y maent yn bwriadu ei 
ysgrifennu er mwyn deall a dysgu o’i strwythur, ei eirfa 
a’i ramadeg 

  •  trafod a chofnodi syniadau 

 • drafftio ac ysgrifennu drwy: 

  •  gyfansoddi ac ymarfer brawddegau ar lafar, gan 
ddatblygu geirfa amrywiol a chyfoethog yn gynyddol ac 
ystod gynyddol o strwythurau brawddeg 

Ysgrifennu Saesneg – cyfansoddi  
Cyfnod Allweddol 2 Uwch: 
Dylid addysgu’r disgyblion i: 

 • gynllunio eu hysgrifennu drwy: 

  •  adnabod y gynulleidfa ar gyfer yr ysgrifennu a’i bwrpas, 
gan ddewis y ffurf briodol a defnyddio ysgrifennu arall 
tebyg fel modelau ar gyfer eu hysgrifennu eu hunain

  •  nodi a datblygu syniadau cychwynnol, gan ddefnyddio 
darllen ac ymchwil pan fo angen

Meysydd cwricwlwm Gogledd Iwerddon a 
gwmpesir gan Bennod 6 (Cyfnodau Allweddol 1 a 2)

Y byd o’n cwmpas (Cyfnod Allweddol 2): Lle
Dylid galluogi’r disgyblion i archwilio:

 • sut mae lle yn dylanwadu ar natur bywyd

 •  ffyrdd y mae pobl, planhigion ac anifeiliaid yn dibynnu ar y 
nodweddion a’r deunyddiau mewn mannau a sut maent yn 
addasu i’w hamgylchedd

 •  nodweddion, ac amrywiadau mewn mannau, gan gynnwys 
bywyd corfforol, dynol, hinsoddol, llystyfiant ac anifeiliaid

 •  newid dros amser mewn lleoedd

Y Celfyddydau (Cyfnod Allweddol 1): Celf a dylunio
Dylid galluogi disgyblion i:

 •  arbrofi gydag ystod o gyfryngau, deunyddiau, offer a 
phrosesau megis: arlunio, paentio, gwneud printiau, 
deunyddiau hydrin, tecstilau ac adeiladu tri dimensiwn

Y Celfyddydau (Cyfnod Allweddol 2): Celf a dylunio
Dylid galluogi disgyblion i:

 •  gasglu, archwilio a dewis deunydd adnoddau i’w ddefnyddio 
wrth ddatblygu syniadau

 •  datblygu eu dealltwriaeth o elfennau gweledol lliw, tôn, llinell, 
siâp, ffurf, gofod, gwead a phatrwm i gyfleu eu syniadau

 •  defnyddio ystod o gyfryngau, deunyddiau, offer a phrosesau 
megis: lluniadu, paentio, gwneud printiau, deunyddiau hydrin, 
tecstilau ac adeiladu tri dimensiwn, gan ddethol yr hyn sy’n 
briodol er mwyn gwireddu syniadau a bwriadau personol

Meysydd cwricwlwm yr Alban a gwmpesir gan 
Bennod 6 (Cyntaf ac Ail)

Gwyddorau: Y Ddaear
Bioamrywiaeth a rhyngddibyniaeth
Gallaf adnabod a dosbarthu enghreifftiau o bethau byw, 
yn y gorffennol a’r presennol, i’m helpu i werthfawrogi eu 
hamrywiaeth. Gallaf gysylltu nodweddion corfforol ac 
ymddygiadol â’u goroesiad neu eu difodiant. SCN 2-01a

Celf a dylunio
Gallaf greu a chyflwyno gwaith gan ddefnyddio elfennau 
gweledol llinell, siâp, ffurf, lliw, tôn, patrwm a gwead. EXA 1-03a

Gallaf greu a chyflwyno gwaith sy’n dangos sgìl datblygu wrth 
ddefnyddio’r elfennau gweledol a chysyniadau. EXA 2-03a
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Cerdyn post rhagarweiniol 6

Shwmae, fi yw Caroline Buttler, yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.
Cymerwch olwg ar y darn o graig yn llaw eich athro/athrawes. 
[Helo athro/athrawes, dangoswch y darn o graig i’r disgyblion nawr.] 
Efallai fod hwn yn edrych fel darn cyffredin o graig, ond fel pob craig, mae ynddo gyfrinachau. Mae wedi bod ar daith ryfeddol: efallai ei fod wedi dod o losgfynydd, o waelod y môr neu hyd yn oed o’r gofod. Gallai’r graig hon fod yn filiynau neu hyd yn oed biliynau o flynyddoedd oed. Mae rhai creigiau yn cynnwys aur ac arian, tra bod eraill yn cuddio rhai o’r trysorau mwyaf gwerthfawr yn fy marn i: ffosilau. Heb greigiau, fyddai ganddon ni dim ffosilau ac ni fydden ni’n gwybod unrhyw beth am Dippy, deinosoriaid eraill nac unrhyw anifeiliaid neu blanhigion hynafol neu’r rheini sydd wedi diflannu am byth.

Eich her Anturiaethwyr Hanes Natur yw archwilio ffosilau a chreu eich modelau ffosil eich hun. Mae deall a rhannu cyfrinachau creigiau yn sgìl defnyddiol ar gyfer unrhyw Wyddonydd yn y Dyfodol.
Pob lwc!
Caroline

Trilobit Paradoxides davidis wedi’i arddangos yn Amgueddfa 

Genedlaethol Caerdydd © AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CYMRU

Anturiaethwyr Hanes Naturiol
Dippy ar Daith 
Hyfforddiant Gwyddonwyr y Dyfodol
Ysgol
Cymru
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Sgript gwers 1
  •  Mae creigiau yn adrodd straeon. Pan fyddwn ni’n astudio creigiau maen nhw’n adrodd hanes ein planed 

wrthym. Mae rhai creigiau hyd yn oed yn mynd â ni yn ôl i pan oedd y Ddaear ond newydd ffurfio. Dyma 
lun o’r creigiau hynaf yng ngwledydd Prydain, o ogledd orllewin yr Alban a’r Ynysoedd Gorllewinol. Mae’r 
gneis Lewisaidd hynafol hwn bron yn 3,000 miliwn mlwydd oed.

Helo athro/athrawes, dangoswch ddelwedd 1 nawr.

  •  Mae’r creigiau yn anturiaethwyr o’r gofod. Mae rhai creigiau yn disgyn i’r ddaear ar ôl teithio drwy’r 
gofod. Rydym yn galw’r creigiau yn feteorynnau. Mae’r rhan fwyaf o wyddonwyr yn credu mai meteoryn 
anferth oedd y rheswm am ddiflaniad bron yr holl ddeinosoriaid. Mae rhai gwyddonwyr hefyd yn credu 
bod bywyd wedi dechrau ar y ddaear ar ôl i organebau bach deithio yma trwy’r gofod y tu mewn i 
feteorynnau. Byddai hyn yn golygu ein bod ni i gyd wedi dod o’r gofod yn wreiddiol! Dyma lun o Grater 
Barringer, twll enfawr yn Arizona (UDA) a wnaed pan darodd meteoryn oedd yn pwyso 300,000 o dunelli 
(yr un fath â 50,000 o eliffantod Affricanaidd) ac yn teithio ar gyflymdra o 42,000 cilometr yr awr (130 
gwaith yn gyflymach na Ferrari) y ddaear. Edrychwch ar y llun hwnnw nawr.  

Helo athro/athrawes, dangoswch ddelwedd 2 nawr.

  •  Mae’r creigiau yn cynnwys ffosilau. Mae bron popeth rydyn ni’n ei wybod am hanes bywyd ar y ddaear 
wedi dod o astudio ffosilau sydd i’w gweld mewn creigiau. Trilobit yw’r creadur o’r enw Paradoxides 
davidis ar y cerdyn post a oedd yn byw yn y môr dros 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Drwy edrych ar 
ffosilau rydyn ni’n gwybod llawer am eu bywydau. Roedd gan y trilobitau goesau cymalog ac roeddent 
yn cerdded ar wely’r môr, ac roedd gan lawer ohonynt bâr soffistigedig o lygaid. Mae trilobitau yn ffosilau 
cyffredin ac mae hyn yn un o blith cannoedd o wahanol fathau o trilobitau rydyn ni wedi eu darganfod. 
Heb ffosilau, fydden ni ddim yn gwybod unrhyw beth o gwbl am drilobitau oherwydd iddyn ddiflannu 252 
miliwn o flynyddoedd yn ôl, ymhell cyn i’r deinosoriaid ymddangos ar y Ddaear! Gallech feddwl am bob 
ffosil fel cerdyn post a anfonwyd ymlaen mewn amser o blanhigion ac anifeiliaid oedd yn fyw ymhell bell 
yn ôl. Dyma lun sy’n dangos ffosil trilobit, a sut rydyn ni’n credu y gallai fod wedi edrych pan oedd yn fyw. 

Helo athro/athrawes, dangoswch ddelwedd 3 nawr.

Nawr eich bod chi’n gwybod ychydig mwy am greigiau, eich her nesaf yw cymryd rhan yn Rhaglen Hyfforddi 
Ffosiliaid Gwyddonwyr y Dyfodol, lle byddwch chi’n gwneud eich modelau ffosil eich hun.  

Helo athro/athrawes, trowch i sgript gwers 2 pan fyddwch chi’n barod.
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Sgript gwers 2
Rydyn ni’n mynd i wneud ein ffosilau ein hunain. Ond yn gyntaf, oes gennych chi unrhyw syniadau am sut mae 
ffosilau’n cael eu ffurfio? Trafodwch hyn gyda’ch athro/athrawes nawr. 

Helo athro/athrawes, a wnewch chi gynnal y drafodaeth honno nawr.

Roedd gennych chi syniadau gwych. Dyma sut mae gwyddonwyr yn sôn am ffosilau.

Ffosilau yw olion pethau byw sydd wedi’u cadw. Mae tri phrif fath o ffosil.

 1.  Gall rhannau caled o’r corff, megis esgyrn neu gregyn, gael eu gorchuddio mewn haenau o waddodion sy’n 
troi’n araf yn greigiau wrth iddynt gael eu hamnewid gan fwynau. 

 2.  Gallai olion sy’n cael eu gadael gan bethau byw, fel olion traed deinosor ar draeth mwdlyd, gael eu cadw pan 
gânt eu gorchuddio mewn haenau o waddodion sy’n troi yn graig yn araf. Gwaddod yw’r enw a ddefnyddir 
i ddisgrifio gronynnau bach o dywod a mwd a gaiff eu symud gan afonydd, y môr a’r gwynt. Mae’r mwd a 
adawyd ar ôl pan fydd pwll dŵr ar balmant yn sychu yn enghraifft o waddod. Pan fydd haenau o waddod yn 
ffurfio ac yn cael eu cywasgu, gallant ffurfio creigiau gwaddodol yn y pen draw. 

 3.  Gall anifeiliaid marw a phlanhigion gael eu dal mewn ambr (sudd neu resin coeden sydd wedi mynd yn galed) 
a hefyd mewn rhew, corsydd mawn (math o gae gwlyb) a phyllau tar (pwll wedi’i lenwi â thar gludiog, ychydig 
fel y tarmac ar ein ffyrdd).

I’ch helpu i ddeall sut mae’r math cyntaf o ffosilau yn cael ei wneud gwyliwch y ffilm hon gan y BBC.

www.bbc.co.uk/guides/z2ym2p3#zgm94j6 (Saesneg yn unig)

Nawr rydych chi’n barod i greu eich modelau ffosil eich hun! 

Helo athro/athrawes, symudwch i sgript gwers 3 nawr.
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Sgript gwers 3
Mae ffosil go iawn yn cymryd blynyddoedd lawer i ffurfio – yn anffodus, does ganddon ni ddim amser i aros i 
hynny ddigwydd. Yn lle hynny, rydyn ni’n mynd i wneud ein modelau ein hunain. Mae eich athro/athrawes wedi 
casglu rhai deunyddiau i greu eich modelau ffosil. 

Mae tri cham i’r her hon.

Cam 1: Cyn i chi ddechrau gwneud eich modelau ffosil, mae angen i ni rannu’r dosbarth yn ei hanner, i lawr y canol. 
Os yw’n bosibl, ceisiwch wneud bwlch rhwng y ddwy ochr. Yr ochr ar y chwith fydd Tîm 1 a’r ochr ar y dde fydd  
Tîm 2.  

Helo athro/athrawes, rhannwch eich dosbarth nawr.

Cam 2:   Nawr, gweithiwch gyda’ch athro/athrawes i fynd i grwpiau o dri neu bedwar. Dylai fod yr un nifer o 
grwpiau yn Nhîm 1 â Thîm 2. 

Helo athro/athrawes, helpwch y plant i mewn i’w grwpiau nawr.

Cam 3:  Nawr, dyma’r darn cyfrwys: bydd eich athro yn rhoi tri ffosil o greaduriaid sydd wedi diflannu i bob grŵp. 
Bydd grwpiau yn Nhîm 1 yn derbyn ffosilau gwahanol i grwpiau yn Nhîm 2, ac mae angen i chi gadw eich 
anifeiliaid yn gyfrinach o’r tîm arall. Er enghraifft, pe bai Tîm 1 yn derbyn ffosil o famoth, fydden nhw ddim 
yn dweud wrth Dîm 2, ac os bydd Tîm 2 yn derbyn ffosilau o Ddiplodocws, fyddan nhw ddim yn dweud 
wrth Dîm 1. 

Helo athro/athrawes, rhannwch ddelweddau o’r tri anifail â phob grŵp nawr. Dyma adnoddau disgyblion 1A, 
1B ac 1C ar gyfer Tîm 1 ac adnoddau disgyblion 2A, 2B a 2C ar gyfer Tîm 2. Efallai yr hoffech gadw’r lluniau o’r 
anifeiliaid byw i’w datgelu ar y diwedd.

Gan gadw eich creadur ffosil mor gyfrinachol â phosib, ewch ati i wneud eich modelau ffosil gan ddefnyddio’r 
deunyddiau a ddarparwyd gan eich athro/athrawes. Pan fydd eich modelau ffosil yn barod, yr her nesaf yw eu 
claddu.

Helo Athro/Athrawes, trowch i sgript gwers 4 pan fyddwch chi’n barod i’w claddu.
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Sgript gwers 4
Cam 1: Claddu modelau ffosil
Defnyddiwch y cynwysyddion i greu gwahanol haenau i gladdu eich modelau ffosil ynddynt. Bydd yr haenau hyn 
yn cynrychioli’r haenau o graig yng nghramen y Ddaear – er y byddant wedi eu gwneud o bethau gwahanol iawn. 
Bydd pob grŵp yn cael llun yn dangos y pedair haen y byddwch yn eu gwneud yn eich cynhwysydd. 

Helo athro/athrawes, rhowch un copi o adnodd disgyblion 3 i bob grŵp.

Cymharwch oedrannau creaduriaid eich grŵp gydag oedrannau’r pedair haen ar eich taflen. Cyfrifwch ba ffosilau 
sydd angen eu claddu ym mha haen. I’ch helpu i gofio hyn oll, gallwch ysgrifennu enw’r creadur ar yr haen gywir 
ar y ddalen. Yna gallwch osod eich modelau ffosil yn eich cynwysyddion, gan adeiladu’r haenau wrth i chi fynd. 
Cofiwch mai eich ffosil hynaf fydd y cyntaf i fynd i mewn i’r cynhwysydd.

Cam 2: Cyfnewid modelau ffosil 
Nawr eich bod wedi claddu eich ffosilau yn yr haenau cywir, mae’n amser cyfnewid! Mae angen i bob grŵp yn 
Nhîm 1 gyfnewid eu cynhwysydd gyda grŵp yn Nhîm 2. Unwaith rydych chi wedi cyfnewid eich cynwysyddion, 
rydych chi’n barod i ddechrau cloddio a darganfod y ffosilau.

Helo athro/athrawes, trowch at sgript gwers 5 pan fyddwch chi’n barod i gloddio.
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Sgript gwers 5
Dylai pob un ohonoch fod â chynhwysydd wedi’i wneud gan grŵp arall. Eich her nesaf yw dangos eich sgiliau 
Gwyddonwyr y Dyfodol fel darganfyddwyr modelau ffosil.

Mae rhai pethau pwysig i’w cofio wrth chwilio am ffosilau.

1.    Byddwch yn ofalus – bydd y modelau ffosil rydych wedi eu gwneud yn fregus, yn union fel ffosilau go iawn. 
Yn lle rhaw, byddwch yn defnyddio llwyau. Defnyddiwch y llwyau i dynnu pob haen yn ofalus.

2.   Pan fyddwch chi’n taro rhywbeth sy’n teimlo fel model ffosil, mae angen i chi fod yn fwy gofalus byth. 
Cymerwch frwsh paent a brwsiwch yr haenau i ffwrdd yn ofalus nes y gallwch chi dynnu’r ffosil yn ddiogel.

3.   Ar ôl i chi dynnu model y ffosil, defnyddiwch y brwsh i sicrhau ei fod yn lân. 

4.   Gallai fod yn haws os bydd un ohonoch yn chwilio ar y tro, a’ch bod yn cymryd troeon i chwilio pob haen. 

Pan fyddwch wedi tynnu pob un o’r tri model ffosil o’ch cynhwysydd yn ddiogel, eich her yw eu nodi gan 
ddefnyddio’r daflen adnabod ffosil. 

Helo athro/athrawes, rhannwch y daflen adnabod ffosil neu ei harddangos ar fwrdd gwyn y dosbarth. Dyma 
adnodd disgyblion 4.

Gallwch hefyd ysgrifennu ym mha haen y darganfuwyd bob ffosil model ynddi ar y ddalen sy’n dangos y pedair 
haen wahanol. Bydd hyn yn eich helpu i weithio allan ym mha gyfnod roedd y creaduriaid yn byw.

Ar ôl i chi nodi’r tri model ffosil, ysgrifennwch eu henwau ar ddarn o bapur a’i roi i’r grŵp a wnaeth y cynhwysydd. 
Byddant yn cyfnewid eu darn nhw o bapur lle maent wedi ceisio nodi’r modelau ffosil a grëwyd gennych chi. Yna 
dywedwch wrthyn nhw faint o’ch modelau ffosil maen nhw wedi’u nodi’n gywir.

Yn olaf, cymerwch hunlun ar gyfer tîm Dippy, gyda phob un ohonoch chi’n gafael mewn un o’r ffosilau rydych chi 
wedi’u creu.

Os oes amser gennych, mae yna un her olaf ychwanegol. 
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Sgript gwers 6
Ar ôl eich holl waith ymchwil gyda’r modelau ffosilau, dylai fod gennych syniad eithaf da am sut mae eich 
creaduriaid yn edrych fel ffosilau. Mae’n amser gweld sut roedden nhw’n edrych pan oedden nhw’n fyw. Dyma 
ddalen gyda lluniau o sut roedd yr holl anifeiliaid yn arfer edrych.  

Helo athro/athrawes, rhannwch ddelwedd 4 gyda’r disgyblion nawr, naill ai ar y bwrdd gwyn neu drwy 
ddosbarthu taflenni.

Cymerwch eiliad nawr i edrych ar bob un o’r chwe anifail a thrafodwch sut a ble roedden nhw’n byw.

Helo athro/athrawes, trafodwch hynny nawr.

Mae’r creaduriaid hyn i gyd yn wahanol iawn, ond mae ganddynt un peth yn gyffredin: maent bellach yn 
ddiflanedig ac rydym ond yn gwybod amdanynt oherwydd ffosilau. Dyma’r rheswm mae palaeontolegwyr yn caru 
creigiau gymaint – mae ffosilau’n dangos i ni nad yw stori bywyd yn dod i ben pan fydd creadur yn marw.

Nawr, dewiswch un o’r chwe anifail hyn ac ysgrifennwch stori amdano. Bydd hyn yn stori ryfedd braidd oherwydd 
bydd yn dechrau gyda’ch arwr, yr anifail, yn marw. Fe allech chi roi teitl fel ‘dim ond y dechrau yw’r diwedd’ i’ch stori 
neu beth am gynnig eich teitl eich hun ar gyfer eich stori chi.

Gallwch adrodd eich stori ym mha bynnag ffordd yr hoffech, ond mae’n rhaid gosod y stori mewn tair rhan.

Rhan 1: Y diwrnod olaf
Yn y rhan hon o’ch stori mae angen i chi ddweud wrthym am ddiwrnod olaf bywyd eich creadur, gan esbonio sut a 
ble y bu farw.

Rhan 2: Y trawsnewidiad
Yn y rhan hon o’r stori mae angen i chi ddweud wrthym sut y daeth y creadur yn ffosil. Meddyliwch am y tri math 
gwahanol o ffosilau a ble roedd eich creadur yn byw.

Rhan 3: Y darganfyddiad
Dyma lle mae Anturiaethwyr Hanes Natur yn chwarae eu rhan: adroddwch y stori am sut y darganfuwyd ffosil 
eich creadur a phwy wnaeth ei ddarganfod. Efallai y gallwch ymchwilio i rai palaeontolegwyr enwog, fel Mary 
Anning, neu gallwch ddyfeisio un eich hun. Cofiwch nad yw ffosilau’n cael eu darganfod gan wyddonwyr sy’n palu 
drwy’r pridd bob tro – weithiau maen nhw’n cael eu datgelu ar yr wyneb hefyd pan fydd creigiau’n cael eu dinoethi 
gan broses sy’n cael ei alw’n hindreulio.

Pob lwc i chi, a chofiwch e-bostio eich straeon a’ch hunlun i DippyOnTour@nhm.ac.uk gyda’r llinell pwnc Creigiau/
Rocks. Mae hyn yn sbarduno ateb awtomataidd yn cydnabod ei dderbyn.
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Delwedd 1

Pan fyddwn ni’n astudio creigiau maen nhw’n adrodd hanes ein planed wrthym. Mae rhai creigiau hyd yn oed yn mynd â ni yn ôl i pan oedd y Ddaear ond newydd ffurfio. 
Dyma lun o’r creigiau hynaf yng ngwledydd Prydain, o ogledd orllewin yr Alban a’r Ynysoedd Gorllewinol. Mae’r gneis Lewisaidd hynafol hwn bron yn 3,000 miliwn 
mlwydd oed.

CC BY-SA 4.0 © Daniel Burgess
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Delwedd 2

Dyma lun o Grater Barringer, twll enfawr yn Arizona (UDA) a wnaed pan darodd meteoryn oedd yn pwyso 300,000 o dunelli (yr un fath â 50,000 o eliffantod Affricanaidd) 
ac yn teithio ar gyflymdra o 42,000 cilometr yr awr (130 gwaith yn gyflymach na Ferrari) y ddaear. Edrychwch ar y llun hwnnw nawr.

USGS/D. Roddy via Wikimedia Commons
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Delwedd 3

Mae bron popeth rydyn ni’n ei wybod am hanes bywyd ar y ddaear wedi dod o astudio ffosilau sydd i’w gweld 
mewn creigiau. Trilobit o’r enw Paradoxides davidis yw’r creadur ar y cerdyn post. Mae’n un o gannoedd o wahanol 
fathau o drilobitau rydym ni wedi eu darganfod trwy ffosilau. Mae trilobitau ymhlith y mathau mwyaf cyffredin 
o ffosilau rydyn ni wedi eu darganfod mewn creigiau, ac maen nhw dros 252 miliwn mlwydd oed. Diflannodd 
trilobitau o’r ddaear 252 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ymhell cyn i’r deinosoriaid ymddangos ar y Ddaear! Gallech 
feddwl am bob ffosil fel cerdyn post a anfonwyd ymlaen mewn amser o blanhigion ac anifeiliaid oedd yn fyw 
ymhell bell yn ôl. Dyma lun sy’n dangos ffosil trilobit, a sut rydyn ni’n credu y gallai fod wedi edrych pan oedd yn 
fyw.

© nobu.tamura@yahoo.com

© AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CYMRU
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Adnodd disgyblion 1A

Dyma lun o ffosil trilobit i chi seilio’ch ffosil model arno. Cofiwch – ceisiwch beidio â gadael i unrhyw un o Dîm 2 
weld beth yw eich ffosil.

© Ymddiriedolwyr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain. Cedwir pob hawl.
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Adnodd disgyblion 1B

Dyma lun o ffosil ichthyosor i chi seilio’r ffosil model arno. Cofiwch – ceisiwch beidio â gadael i unrhyw un o Dîm 2 weld beth yw eich ffosil. Ymddangosodd yr 
Ichthyosoriaid gyntaf 248 miliwn o flynyddoedd yn ôl

© Ymddiriedolwyr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain. Cedwir pob hawl.
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Adnodd disgyblion 1B: Darlun o sut rydyn ni’n credu y gallai ichthyosor fod wedi edrych

© Ymddiriedolwyr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain. Cedwir pob hawl.
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Adnodd disgyblion 1C

Dyma lun o ffosil penglog Tyrannosaurus rex i chi seilio eich ffosil model arno. Cofiwch – ceisiwch beidio â gadael i 
unrhyw un o Dîm 2 weld beth yw eich ffosil.

Ymddangosodd y Tyrannosaurus rex (neu T. rex) am y tro cyntaf ar y ddaear 68 miliwn o flynyddoedd yn ôl

CC-BY-SA-3.0 © Ballista
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Adnodd disgyblion 1C: Darlun o sut rydyn ni’n credu y gallai Tyrannosaurus rex fod wedi edrych

© Ymddiriedolwyr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain. Cedwir pob hawl.
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Adnodd disgyblion 2A

Dyma lun o ffosil amonit i chi seilio’r ffosil model arno. Cofiwch – ceisiwch beidio â gadael i neb o Dîm 1 weld beth 
yw eich ffosil.

Ymddangosodd amonitau gyntaf 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

© Ymddiriedolwyr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain. Cedwir pob hawl.
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Adnodd disgyblion 2B

Dyma lun o ffosil pterosor i chi seilio’r ffosil model arno. Cofiwch – ceisiwch beidio â gadael i unrhyw un o Dîm 1 weld beth yw eich ffosil!

Ymddangosodd pterosoriaid am y tro cyntaf 228 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

© Ymddiriedolwyr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain. Cedwir pob hawl.
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Adnodd disgyblion 2B: Darlun o sut rydyn ni’n credu y gallai pterosor fod wedi edrych

© Ymddiriedolwyr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain. Cedwir pob hawl.
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Adnodd disgyblion 2C

Dyma lun o ffosil penglog triceratops i chi seilio’r ffosil model arno. Cofiwch – ceisiwch beidio â gadael i unrhyw un o Dîm 1 weld beth yw eich creadur ffosil.

Ymddangosodd y Triceratops gyntaf 68 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

© Ymddiriedolwyr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain. Cedwir pob hawl.



 24

Adnodd disgyblion 2C: Darlun o sut rydyn ni’n credu y gallai triceratops fod wedi edrych

© Ymddiriedolwyr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain. Cedwir pob hawl.
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Adnodd disgyblion 3

Mae’r llun hwn yn cynrychioli’r gwahanol haenau o greigiau yng nghramen y ddaear. Astudiwch y creaduriaid ffosil 
a roddwyd i chi i weld a allwch chi weithio allan ym mha haen y dylid eu canfod: Haen A, Haen B, Haen C neu Haen 
Ch? Pan fyddwch chi wedi gweithio hyn allan, gallwch ysgrifennu enw eich creadur ffosil ar yr haen gywir ar y llun. 
Er enghraifft, pe bai creadur yn byw 50 miliwn o flynyddoedd yn ôl, byddech yn ysgrifennu ei enw ar Haen A.

(Yn ddiweddarach, gallwch ychwanegu enw’r creaduriaid ffosil newydd y dewch chi o hyd iddynt pan fyddwch 
yn cloddio modelau ffosil grŵp arall. Ar gyfer hyn, ysgrifennwch enw’r creadur ffosil ar yr haen y canfuwyd y ffosil 
ynddi. Bydd hyn yn eich helpu i weithio allan pa mor hir yn ôl roedd y creadur ffosil newydd rydych chi wedi dod o 
hyd iddo yn byw.)

Haen A – 100–0 miliwn o flynyddoedd yn ôl

Haen B – 250–100 miliwn o flynyddoedd yn ôl 

Haen C – 350–250 miliwn o flynyddoedd yn ôl

Haen Ch – 550–350 miliwn o flynyddoedd yn ôl
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Adnodd disgyblion 4 – Pa fodelau ffosil ydych chi wedi dod o hyd iddyn nhw?

Trilobit Amonit Gwas y neidr

Ichthyosaur

Pterosor

Tyrannosaurus rex

Diplodocus

Triceratops
Mamoth
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Pennod 6 geirfa
Trilobit
Creadur cragen galed a ymddangosodd fwy na 520 miliwn o 
flynyddoedd yn ôl ym moroedd hynafol y Ddaear. Diflannodd y 
trilobitau cyn i’r deinosoriaid cyntaf ymddangos. Enwyd y trilobit 
Paradoxides davidis ym 1862 gan y palaeontolegydd enwog 
J. W. Salter yng nghreigiau Porth-y-Rhaw, Cymru. Yn mesur 
mwy na 50 centimetr o hyd, mae’n un o’r trilobitau mwyaf a 
ddarganfuwyd erioed.

Palaeontolegydd
Gwyddonydd sy’n astudio ffosilau.

Cloddio
Tynnu pridd yn ofalus o fan arbennig er mwyn dod o hyd i 
weddillion sydd wedi’u claddu yn y ddaear.

Creigiau igneaidd
Craig sy’n cael ei ffurfio pan fydd magma neu lafa o 
losgfynyddoedd yn oeri ac yn dod yn solid. Mae gwenithfaen, 
pwmis a basalt yn enghreifftiau o graig igneaidd.

Creigiau metamorffig
Craig sydd wedi’i newid o dan ddylanwad gwres neu bwysau. 
Mae hyn fel arfer yn digwydd yn ddwfn yng nghraidd ein planed. 
Ymhlith yr enghreifftiau mae marmor, sy’n cael ei ffurfio o 
galchfaen, a llechi, sy’n cael ei ffurfio o siâl.

Creigiau gwaddodol
Craig sydd wedi ffurfio trwy ddyddodi a caledu gwaddod, 
yn enwedig gwaddod a gludir gan ddŵr (afonydd, llynnoedd 
a chefnforoedd), rhew (rhewlifoedd) a gwynt. Mae creigiau 
gwaddodol yn aml yn cael eu dyddodi mewn haenau, ac yn 
aml maen nhw’n cynnwys ffosilau. Calchfaen a siâl yw creigiau 
gwaddodol arferol.

Gwaddod
Deunydd tameidiog solet – megis tywod, silt, graean neu olion 
pethau byw – wedi’u cludo a’u dyddodi gan ddŵr, gwynt neu rew 
i ffurfio haenau ar wyneb y Ddaear. Dros amser, gall gwaddod 
ddod yn graig waddodol.

Ffosil
Gweddillion neu olion planhigyn neu anifail hynafol wedi’u dal a’u 
cadw mewn craig. Gall ffosilau fod yn weddillion gwirioneddol o 
rywbeth a fu’n fyw, fel esgyrn, cregyn neu hadau, neu hyd yn oed 
olion digwyddiadau yn y gorffennol megis olion traed deinosor.

Meteoryn
Darn o graig neu fetel sydd wedi syrthio i’r ddaear o’r gofod 
allanol fel meteor. Mae mwy na 90 y cant o meteorynnau wedi’u 
gwneud o graig tra bod y gweddill yn cynnwys haearn a nicel yn 
gyfan gwbl neu’n rhannol.

Stratwm
(lluosog: strata) Haen o graig waddodol, pob un ar y cyfan yn 
cynnwys un math o fater yn cynrychioli dyddodi parhaus.

Organeb
Peth byw, megis anifail, planhigyn neu ficrob.

Ambr
Sudd neu resin coeden sydd wedi caledu ac wedi’i ffosileiddio.

Mawnog
Mae cors yn wlyptir sy’n cronni mawn, sef dyddodiad o 
ddeunydd planhigion marw, yn aml wedi’i ffurfio o fwsogl.

Pwll tar
Pwll wedi’i lenwi â thar trwchus, gludiog du, ychydig fel y tarmac 
ar ein ffyrdd. Fel glo ac olew, mae tar yn sylwedd sy’n digwydd yn 
naturiol sy’n ffurfio o olion planhigion marw.

Mwynau
Mae mwyn yn sylwedd fel cwarts, halwyn neu galsit sy’n cael 
ei ffurfio’n naturiol mewn creigiau a thu mewn i’r blaned. Mae 
mwynau hefyd i’w cael mewn meintiau bach mewn bwyd a diod. 

Diflanedig
Pethau nad ydynt yn bodoli bellach, wedi marw allan.

Amonit
Creadur môr diflanedig a geir yn aml fel ffosil. Roedd amonitau 
yn byw rhwng 400 a 66 miliwn o flynyddoedd yn ôl ac roedd 
ganddynt gragen drwchus, yn debyg i gragen malwen heddiw.

Pterosor
Ymlusgiad oedd yn hedfan a oedd yn byw rhwng 230 a 66 miliwn 
o flynyddoedd yn ôl.

Ichthyosor
Ymlusgiad a oedd yn byw yn y moroedd hynafol rhwng 251 a 94 
miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Gwas y neidr
Pryfed lliw llachar gyda chyrff hir, tenau a dwy set o adenydd. 
Ceir ffosilau o enghreifftiau mawr iawn o was y neidr yn dyddio o 
325 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Triceratops
Deinosor mawr, pedair coes llysysol a oedd yn byw rhwng 66 a 
68 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Roedd ganddo ben enfawr gyda 
dau gorn mawr, corn llai ar ei drwyn a ffril esgyrnog uwchben ei 
wddf.
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Tyrannosaurus rex
Deinosor mawr oedd cigysol a oedd yn cerdded ar ddwy 
goes. Roedd y tyrannosaurus yn fyw rhwng 68 a 66 miliwn o 
flynyddoedd yn ôl. Roedd ganddo ddannedd enfawr tebyg i 
gyllyll.

Teigr ysgithrog
Mamal mawr, diflanedig cigysol, yn perthyn i gathod heddiw. Yr 
oedd ganddi ddannedd llygad uchaf, crwm.

Mamal
Anifail â gwaed cynnes â gwallt neu ffwr. Mae’r rhan fwyaf o 
famaliaid yn rhoi genedigaeth i’w hifanc a chânt eu bwydo ar 
laeth a gynhyrchir gan y fenyw.

Erydiad/erydu
Y broses lle mae gronynnau pridd a chreigiau yn cael eu treulio a’u 
symud i rywle arall gan wynt, dŵr neu rew. Mae erydiad fel arfer 
yn digwydd wrth hindreulio.

Hindreulio
Y broses o chwalu creigiau ar wyneb y blaned, drwy ddŵr glaw, 
eithafion tymheredd a gweithgarwch biolegol. Nid yw’n golygu 
tynnu deunydd creigiog oddi yno. Mae tri math o hindreuliad: 
ffisegol, cemegol a biolegol. Mae hindreulio fel arfer yn digwydd 
ochr yn ochr ag erydiad.


