
Y Gylchred Dŵr Mewn Bag

Mae mwyafrif o ddŵr ar y Ddaear yn y cefnforoedd, gan gynnwys y capiau iâ a
ffynonellau eraill megis afonydd, llynnoedd a chymylau. Mae cyfanswm y dŵr ar y
Ddaear fwy neu lai yn sefydlog dros amser, ond mae union leoliad y dŵr ar y Ddaear
bob amser yn newid. Er enghraifft, rhai dyddiau mae'r tywydd yn sych a rhai dyddiau
mae’r glaw yn syrthio’n drwm! Gelwir y symudiad dŵr hwn o amgylch y blaned yn
“gylchred y dŵr”.

Anweddiad

Glawiad

CyddwysiadGwynt

Ni all ddwr symud o amgylch y blaned heb egni gwres o’r haul. Wrth i’r haul cynhesu
dwr mae’r dwr yn anweddu, yn newid o hylif i nwy o’r nwy anwedd dwr. Wrth i’r
anwedd dwr godi, mae’n oeri ac yn cyddwyso yn ol mewn i ddiferion man o ddwr
hylif. Os ddaw digon o’r diferion yma at eu gilydd, gallant ffurfio cymylau, ac os ydy
digon o gymylau’n ffurfio bydd y dwr yn syrthio yn ol I’r ddaear fel glaw. Mae’r
broses wedyn yn ail-ddechrau, ac yn parhau am byth!

Rydym yn Ymchwilio…

• Sut ydy dŵr yn symud o amgylch y blaned?

Gall dŵr gyfnewid rhwng solid, hylif a nwy yn dibynnu ar ei dymheredd Dwr hylifol
rydym yn gweld gan amlaf – dyma beth ddefnyddiwn ar gyfer golchi, glanhau,
coginio, tyfu planhigion ac, wrth gwrs, yfed. Mwy neu lai popeth!



Y Gylchred Ddŵr Mewn Bag

Beth sy’n Digwydd?

Mae'r gwres o olau'r haul yn anweddu'r dŵr hylif yn eich bag. Mae'r anwedd dŵr
hwn yn codi ac yna'n cyddwyso i ddefnynnau bach o ddŵr hylif ger pen y bag. Pan 
fydd digon o'r defnynnau hyn yn ffurfio maent yn dod yn ddigon trwm i ddisgyn yn ôl
i lawr yn union fel “glaw”.

Llongyfarchiadau! Rydych chi newydd wneud eich cylch dŵr eich hun mewn bag!

Dull:

1. Defnyddwich y pen marcio i ddarlunio’r mor, y tir, yr Haul a chymylau ar eich bag.  
Addurnwch eich bagiau unrhyw ffordd y ddymunwch ond cofiwch labeli popeth er 
mwyn cofio beth yw beth.

2. Tynnwch luniau o saethau ar eich bag i ddangos symudiad y dŵr:

• O’r môr i lan I’r cymylau (anweddiad a chyddwysiad)
• O’r cymylau dros y mor I gymylau dros y tir (gwynt)
• O’r cymylau i lawr I’r tir a môr (glawiad)

3. Rhowch ychydig o ddŵr yn y bag I’r bag a defnyddiwch ychydig o lliw bwyd glas I 
wneud iddo sefyll allan.

4. Sicrhewch fod y bag wedi'i gau'n dynn a defnyddiwch dâp i lynu'r bag yn

uniongyrchol ar ffenestr heulog.

5. Gwiriwch ar eich bag bob awr. A oes unrhyw beth wedi newid? Beth sy'n edrych yn
wahanol? Pam ydych chi'n meddwl ei fod yn edrych yn wahanol?

• Bagiau brechdanau

• Peniau marcio

• Tap gludiog

• Dwr

• Lliw bwyd glas (opsiynol)

• Ffenest heulog

You will need:

Cyn Ddechrau!

• Mae’r gweithgaredd yma yn
defnyddio dŵr a gall achosi

llanast!

• Gofynnwch i oedolyn am help.


