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Cyflwyniad
Mae'r pecyn gweithgareddau hwn, a'r llyfr cysylltiedig, yn gynnyrch gwaith ymchwil sy'n
seiliedig ar dystiolaeth yn y DU a ganolbwyntiodd ar sut mae pobl yn defnyddio dŵr, yr hyn y
maent yn ei ddeall am sychder ac arferion arbed dŵr. Mae wedi'i ddylunio i gefnogi gwaith
cyflenwi'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 2 ac mae'n cynnwys cysylltiadau i
agweddau ar ddaearyddiaeth, gwyddoniaeth a dinasyddiaeth, gan gysylltu'r graddfeydd lleol a
byd-eang drwy'r thema newid yn yr hinsawdd.
Mae newid yn yr hinsawdd yn fater y mae addysgwyr a phobl ifanc i gyd yn gyfarwydd ag ef,
drwy'r sylw y mae'r cyfryngau yn ei roi iddo. Yn anffodus, mae'r storïau gofid a gwae sy'n
britho'r penawdau newyddion ac sy'n cyrraedd ein hystafelloedd dosbarth yn aml yn gallu
achosi i ddysgwyr deimlo'n ddigalon ac ansicr ar y gorau, ac, ar y gwaethaf, wedi’u
hymddieithrio a’u dadrymuso. Nododd yr ymchwilydd addysgol David Hicks (2016), yn hytrach
na hyn, fod angen i'n hystafelloedd dosbarth gynnig gofod i bobl ifanc fyfyrio ar sut y maent
yn teimlo am y sefyllfa, yn ogystal â chyfleoedd i nodi ffyrdd y gallant gymryd rhan yn y
datrysiad a dechrau cymryd camau gweithredu, ni waeth pa mor fach yw'r camau hynny. Ar y
sail hon, rydym yn cyflwyno taith unigolyn ifanc ar hyd llanw a thrai’r llwybr dysgu dros gyfnod
o flwyddyn. Rydym yn rhoi ffocws i'r problemau sy'n gysylltiedig â sychder yn y DU, yn ogystal
â llawer o gamau gweithredu y gall pobl ifanc a chymunedau eu cymryd er mwyn newid eu
harferion dŵr. Rydym yn gobeithio y byddwch chi a'r bobl ifanc yn eich ystafelloedd dosbarth
yn gweld bod hwn yn adnodd diddorol, sy'n grymuso ac yn galluogi.
Wedi'u hysgrifennu gan dîm disgyblaethol amrywiol o academyddion ac arbenigwyr addysgol,
mae'r holl weithgareddau wedi'u profi mewn ysgolion.
Os hoffech wneud sylwadau ar sut rydych yn defnyddio'r adnoddau, neu os bydd gennych
gwestiynau pellach cysylltwch â ni1 neu anfonwch drydarid gan ddefnyddio'r hashnod:
#DRYPrimarybook

Mae’r cyfieithiad o’r ddogfen yma wedi ei gefnogi gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac
yn cefnogi'r 6 Maes Dysgu a Phrofiad o fewn y Cwricwlwm i Gymru

1 DRY@uwe.ac.uk
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Sut i ddefnyddio'r Llyfr Cynradd DRY
a'r Canllaw i Athrawon
Mae llawer o ffyrdd gwahanol y gallech fod am ddefnyddio'r llyfr stori - DRY: dyddiadur uwcharwr dŵr. Efallai y byddwch yn penderfynu darllen y stori gyfan i'ch dosbarth, neu bicio i mewn
ac allan ohoni. Efallai y byddwch yn defnyddio'r llyfr fel modd o ddatblygu sgiliau llythrennedd
gweledol yn unig, drwy edrych ar yr hyn y mae’r darluniau yn ei awgrymu a dod i gasgliad (ceir
canllaw “beth i chwilio amdano” isod). Efallai y byddwch yn dewis defnyddio un neu fwy o'r
wyth o weithgareddau craidd sy'n gysylltiedig â'r llyfr, datblygu geirfa ar gyfer pwnc penodol
trwy ddefnyddio'r rhestr termau, neu fynd hyd yn oed ymhellach ac ymgorffori'r syniadau
dysgu cysylltiedig. Mae'r rhain yn darparu mwy o syniadau ar gyfer gweithgareddau dosbarth
a ffyrdd o ddatblygu cwricwlwm ehangach, wrth ddysgu am ddŵr.

Adnoddau eraill y gellir eu defnyddio
Yn ogystal, mae'r rhaglen Sychder a Phrinder Dŵr gan Yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau
Gwledig (NERC), a ariannodd y llyfr hwn fel rhan o'i rhaglen cyfnewid gwybodaeth, yn cynnwys
adnoddau eraill y gallwch eu defnyddio. Mae Banc Storïau DRY yn gronfa ddata chwiliadwy o
storïau o saith dalgylch afon yn y DU (afon Fowey yng Nghernyw, afon Frome ym Mryste, afon
Ebbw yng Nghymru, afon Pang yn Berkshire, Bevills Leam yn y Corstiroedd, afon Don yn
Sheffield ac afon Eden yn Fife) sy'n adrodd canfyddiadau pobl wahanol ar sychder ac
ymddygiad dŵr ehangach2. Lluniodd y prosiect DRY (Drought Risk and You) nifer o adnoddau
dysgu ar gyfer plant hefyd (e.e. ar ddŵr cudd). Gellir dod o hyd iddyn nhw hefyd ar y wefan
DRY Utility3.
Yn ogystal, ceir cyfle i gysylltu hwn ag Adnodd Cynlyfr (Primer Resource)4 sy'n ymdrin ag
ymgyrchoedd effeithlonrwydd dŵr mewn sefydliadau yn y sector cyhoeddus, fel ysgolion. Mae
pennod 4 yr Adnodd Cynlyfr yn darparu crynodebau o astudiaethau calonogol o ymgyrchoedd
effeithlonrwydd dŵr mewn rhannau gwahanol o'r byd. Mae pennod 4 hefyd yn amlinellu naw
bloc adeiladu ar gyfer datblygu eich ymgyrch effeithlonrwydd dŵr eich hun. Mae hyn yn rhoi
cyfle i gynnal trafodaeth â disgyblion am yr hyn y gallai pob un o'r naw bloc adeiladu hyn ei
olygu, yng nghyd-destun eich ysgol eich hun. Mae'r Cynlyfr yn cynnwys adnodd gweledol ar
gyfer ymgyrch effeithlonrwydd dŵr mewn ysgol sy'n seiliedig ar yr arwyddeiriau ‘mae dŵr sy'n
dda i ni, yn dda i'n planhigion hefyd’, er mwyn hyrwyddo ailgylchu dŵr llwyd a gynhyrchir yn
yr ysgol ar gyfer dyfrhau ei phlanhigion a'i hardaloedd o laswellt.

2

https://dryutility.info/story-bank/

3

https://dryutility.info

4

https://aboutdrought.info/drought-research/publications/briefing-notes/
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Beth i chwilio amdano
canllaw ar ofyn cwestiynau ynghylch y darluniau a geir yn
DRY: dyddiadur uwcharwr dŵr
Mae'r canllaw hwn yn nodi cwestiynau y gallech fod am eu gofyn i'ch dosbarth, er mwyn eu
hannog i edrych yn ofalus ar bob un o'r delweddau a meddwl am yr hyn sy'n digwydd yn y
darluniau.

Mis Medi
Beth yw “haf bach Mihangel”?
Sut ydych chi'n gwybod pan nad yw hi wedi bwrw glaw ers tipyn? Edrychwch ar liwiau'r
planhigion a'r hyn y mae'r adar yn ei ddweud.
Sut mae dŵr yn cael ei ddefnyddio yn y darlun? Edrychwch ar y mathau o fusnes sydd ar y
stryd fawr a'r hysbysebion ar gyfer lolis iâ.
Pam y gallai fod yn anodd i'r adar ddod o hyd i fwyd? A allai fod oherwydd bod eu hysglyfaeth
wedi marw neu wedi symud oherwydd y tywydd?
Pam nad ydych chi'n clywed y gair sychder yn aml iawn? A yw hynny oherwydd ei fod yn
gysylltiedig â gwledydd eraill a lleoedd anghysbell? A yw hynny oherwydd y gallai pobl yn y
DU gynhyrfu? A yw hynny oherwydd y bydd cwmnïau dŵr yn teimlo eu bod wedi methu os yw
pobl yn defnyddio'r gair? A yw hynny oherwydd bod pobl yn y DU yn teimlo ei bod yn rhy
wlyb i gael sychder?

Mis Hydref
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ffordd y mae Tad-cu yn gofalu am ei randir a'r ffordd mae ei
gymydog yn gwneud hynny? Mae Tad-cu yn defnyddio tomwellt ar ei welyau, yn casglu dŵr
glaw mewn casgen ddŵr ac yn defnyddio caniau dŵr. Mae ei gymydog yn defnyddio pibell
ddŵr.
Sut mae dŵr yn cael ei storio ar y rhandir?
O ble gallai'r llwynog a bywyd gwyllt arall gael eu dŵr? Sut mae'r sychder yn effeithio ar goed?
Sut mae'r adroddiad ar y radio yn trafod y tywydd sych?
Pam mae ganddynt botel o ddŵr? Meddyliwch am ba mor bwysig yw hi i yfed digon o ddŵr.

Mis Tachwedd
O ble mae'r dŵr sy'n rhedeg allan o'r tap yn dod?
Sut allech chi arbed dŵr yn y gegin? Rhoi caead ar y sosban, trwsio'r tap sy'n gollwng ac ond
defnyddio'r peiriant golchi dillad pan fo llwyth llawn.
Sut allech chi arbed dŵr yn yr ystafell ymolchi? Dim ond fflysio'r deunydd brown (!) a chael
cawodydd byr yn hytrach na baths.

Mis Rhagfyr
Sut y gallen ni leihau faint o ddŵr rydyn ni'n ei ddefnyddio ar gyfer bwyd?
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Bwyta llai o gig a siocled! Mae Gweithgareddau 2, 3 a 4 yn cefnogi'r agwedd hon ar
ddefnyddio dŵr.
Cofiwch fod angen digon o ddŵr ar y corff, felly nid yw lleihau faint rydych ch'n ei yfed yn
opsiwn iach. Mae hefyd yn bwysig i gofio golchi eich dwylo fel arfer, gan fod hon yn ffordd
dda o atal lledaenu germau a salwch.
Mae'r ôl troed dŵr ar gyfer cnau yn uchel iawn. Os ydyn ni i fod i fwyta llai o gig, pa brotein o
lysiau gallen ni ei ddefnyddio sydd ag ôl troed llai o faint? Codlysiau? Pysgnau?
A fydd llysieuyn sydd â siâp anarferol - mae rhai pobl yn eu galw'n llysiau 'hyll', fel tatws sydd
â siâp dyn eira - yn blasu'n wahanol i lysiau sydd â siâp arferol? Pa siâp mae pobl yn disgwyl i
ffrwythau a llysiau fod yn y siopau? Beth yw goblygiadau hyn ar gyfer ffermwyr ac
archfarchnadoedd? Mae llysiau sydd â siâp anarferol yn cael eu defnyddio ar gyfer bwyd
anifeiliaid neu'n cael eu taflu i ffwrdd, yn lle cael eu defnyddio ar gyfer bwyd pobl.

Mis Ionawr
Pam mae pyllau dŵr ble mae hi'n cerdded? Mae pridd sydd wedi sychu yn mynd yn galed
iawn, ac yn aml nid yw dŵr yn gallu treiddio iddo. Mae hyn yn golygu bod pyllau dŵr yn
ffurfio.
Nid yw'r dŵr yn gallu mynd drwodd i'r mwydod oherwydd bod y palmant sydd wedi'i wneud o
darmac yn ei atal rhag cael ei amsugno. Oherwydd hyn, nid yw dŵr yn gallu mynd i mewn i'r
pridd a chael ei storio.
Pam mae’r craciau yn y ddaear yn fwy o faint (sy'n cael eu galw'n graciau dysychu) nag o’r
blaen? A yw hynny oherwydd ei bod wedi bod yn sych ers cymaint o amser?

Mis Chwefror
Pam mae angen dŵr arnom er mwyn cadw'n iach? Edrychwch ar faint o ddŵr sydd yn eich ymennydd!
Pam mae pobl yn meddwl bod tywydd sych yn well na glaw? Meddyliwch am y problemau gall
llai o law eu hachosi.
Sut y gall sychder ddigwydd pan mae wedi bwrw glaw?
Mae ei chrys T a'i ffôn yn cynnwys dŵr ‘cudd’. Beth arall allai gynnwys dŵr ‘cudd’?
Edrychwch ar y mapiau ar y wal gefn – beth yw'r berthynas rhwng glawiad a thymheredd? A
yw hyn yn debygol o newid yn y dyfodol? Meddyliwch am sut y gallai newid yn yr hinsawdd
gael effaith ar hyn. Mae gwyddonwyr yn rhagweld gaeafau sy'n dwymach ac yn wlypach; hafau
sy'n boethach ac yn sychach; a mwy o dywydd eithafol ar gyfer y DU, a fydd yn arwain at fwy o
lifogydd a sychder.

Mis Mawrth
Pa newidiadau y mae Tad-cu a'i wyres wedi'u gwneud i'r rhandir? Sut mae maint
y storfa ddŵr wedi cynyddu? (Edrychwch ar y gasgen ddŵr).
Sut mae'r wyres wedi helpu'r bywyd gwyllt yn barod? Chwiliwch am y draenog.

Mis Ebrill
Pam mae lefelau'r dŵr mor isel?
Pam allai'r pysgod farw? Mae rhai pysgod, (fel eogiaid a llyswennod) angen llifoedd uchel yn yr
afon er mwyn mudo a goresgyn rhwystrau yn yr afon. Yn ogystal â hyn, nid yw'r pysgod hyn yn
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gallu goddef dŵr sydd â llygredd ynddo.
Pam mae lefelau llygredd wedi codi? Os oes llai o ddŵr, bydd crynodiad y llygryddion yn
uwch.
Pam mae’n rhaid i Callum aros yn y cysgod? Ym mha ffyrdd eraill y dylem gadw'n ddiogel mewn tywydd
poeth?

Mis Mai
Pam mae bricsen yn seston y toiled? Meddyliwch am sut mae'n disodli dŵr fel bod angen llai
ohono ar gyfer pob tro y caiff y toiled ei fflysio.
Beth yw dŵr llwyd? Chwiliwch am y gasgen ddŵr y bydd y ferch yn ei defnyddio i lenwi ei chan
dŵr. Sut mae'r bywyd gwyllt wedi cael ei helpu? Chwiliwch am fath dŵr yr aderyn.
A fyddai gosod amserydd yn y gawod yn eich helpu i gael cawodydd byrrach?
Pam ddylen ni ond llenwi'r tegell gyda’r swm o ddŵr rydyn ni am ei ddefnyddio? Meddyliwch
am sut mae hyn yn lleihau anweddiad. Mae hefyd yn lleihau'r angen i gael gwared ar ddŵr nad
yw'n cael ei ddefnyddio o’r tegell bob tro. Sut y gallai hyn arbed ynni hefyd?
Pam mae defnyddio basn golchi llestri yn well na llenwi'r sinc?
Edrychwch ar y plant – sylwch nad oes can dŵr bellach. Yn lle hynny, mae gronynnau gel sy'n
storio dŵr yn y pridd. Mae'r sylweddau bioddiraddadwy hyn yn gallu amsugno 400 gwaith eu
pwysau eu hunain o ddŵr ac wedyn ei ryddhau ar y gyfradd sy'n ofynnol gan y planhigyn. Gall
hyn leihau'r angen am ddyfrhau 75%. Sut fyddai hyn yn helpu o safbwynt sychder? Ydych chi'n
meddwl gallai'r gronynnau gel gael eu defnyddio y tu allan?

Mis Mehefin
Pam mae’r cymydog yn rhoi dŵr i'r planhigion gyda'r hwyr? Meddyliwch am sut allai hyn helpu
i leihau faint o ddŵr a fyddai fel arall yn anweddu yn ystod adegau poethach y dydd.
Pam mae Tad-cu yn plannu yacon? Mae'n gnwd sy'n gwrthsefyll sychder. Mae yacon yn golygu
“gwraidd dŵr” yn iaith yr Inca.
Pam mae betys a gellyg y ddaear wedi cael eu plannu? A all dysgwyr ddarganfod gwybodaeth
am blanhigion lluosflwydd tebyg sy'n gallu gwrthsefyll sychder yn well na phlanhigion
unflwydd?
Pam mae’n bwysig i gael pyllau dŵr a gadael dŵr allan ar gyfer bywyd gwyllt? Meddyliwch am
sut mae hyn yn cynnal cadwyni bwyd a hefyd sut mae'n golygu bod dŵr yn gallu cael ei storio.
Pam mae Tad-cu'n meddwl bod tomwelltu mor bwysig? Cofiwch, gall tomwellt gadw mwy o
ddŵr yn y pridd ac mae'n ychwanegu at ddeunydd organig. Mae hyn yn golygu ei fod yn fwy
ffrwythlon ac nid oes angen ei ddyfrhau mor aml. Mae tomwellt hefyd yn gwarchod strwythur
y pridd.
Sut mae'r adroddiad ar y radio yn trafod y tywydd sych? A yw'n wahanol i sut cafodd y tywydd
sych ei adrodd yn gynharach yn y llyfr?
Beth mae'r bobl sy'n byw yn y fflatiau wedi'i ychwanegu at eu silffoedd ffenestri? Pam fydden
nhw'n gwneud hyn o bosib?
Sut mae maint y storfa ddŵr wedi cynyddu? Mae casgen ddŵr ychwanegol ac mae'r wyres yn
palu pwll dŵr.
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Pam mae’r wyres wedi newid o botel ddŵr blastig, defnydd untro i un y mae'n gallu ei
hailddefnyddio? Meddyliwch am y dŵr cudd sydd mewn cynhyrchion a'r problemau â
gwastraff plastig.
Pam mae’r wyres yn gwisgo dillad â llewys hir hyd yn oed yn ystod yr haf? Meddyliwch am sut
mae angen i ni gadw'n ddiogel yn yr haul a'r hyn y gallwn ni ei wneud i amddiffyn ein croen
rhag pelydrau UV niweidiol.

Mis Gorffennaf
Meddyliwch am yr hyn y mae'r bobl yn ei ddweud:
Pam nad yw rhai pobl yn gallu cael gafael ar ddŵr?
Pam mae angen i ni yfed dŵr er mwyn cadw'n iach?
Ydych chi'n meddwl gallech chi leihau faint o dŵr rydych chi'n ei ddefnyddio? Ym mha ffyrdd
gwahanol rydych chi'n defnyddio dŵr? Mae'r ffordd uniongyrchol o'i ddefnyddio, trwy dapiau,
fflysio toiledau, golchi ac ati, ac yna mae'r ffyrdd cudd, trwy'r bwydydd rydyn ni'n eu bwyta a'r
pethau rydyn ni'n eu prynu. Beth yw'r symiau cymharol o ddŵr sydd wedi cael eu harbed yn y
gweithgareddau hyn, e.e. diffodd tap, o gymharu â defnyddio peiriant golchi dillad yn llai aml?

Mis Awst
Pa syniadau fyddech chi'n eu hychwanegu at y llun hwn?
Pa arferion arbed dŵr gallwch chi eu gweld yn y darlun olaf nad ydyn nhw wedi cael eu
hawgrymu yn y llyfr yn barod? A allwch chi weld sut mae maint y storfa ddŵr wedi cynyddu?
Yn ogystal â'r casgenni dŵr a'r pwll dŵr yn y rhandir, mae'r tŷ â'r drws coch yn casglu dŵr ac
mae gwely cyrs. Mae'r gwely cyrs yn storio dŵr ac mae hefyd yn hidlo rhai o'r llygryddion, gan
lanhau'r dŵr, cyn iddo redeg i'r afon.
A gaiff mwy ei wneud i arbed dŵr a newid ein hymddygiad dŵr os bydd pobl yn cydweithio?
Pa fanteision ac anawsterau sy'n codi pan fyddwch yn ceisio gweithio gyda grŵp?
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Rhestr termau
Bioamrywiaeth: yr amrywiaeth o fywyd planhigion ac anifeiliaid sydd yn y byd neu mewn
cynefin arbennig, y mae lefel uchel ohono fel arfer yn cael ei ystyried fel rhywbeth pwysig a
dymunol.
Cadwraeth: atal adnodd rhag cael ei ddefnyddio mewn ffordd wastraffus.
Cadwyn gyflenwi: sianel ddosbarthu, sy'n dechrau gyda chyflenwr y deunyddiau crai ac sy'n
gorffen gyda'r defnyddiwr.
Casglu dŵr: casglu dŵr llwyd mewn casgenni dŵr, er enghraifft.
Craciau dysychu: y craciau yn y ddaear sy'n ffurfio pan fo pridd yn dod yn sych iawn,
Cronfa ddŵr: lle naturiol neu artiffisial lle mae dŵr yn cael ei storio.
Cynaliadwyedd: camau gweithredu nad ydynt yn niweidiol i'r amgylchedd na'n prinhau
adnoddau naturiol.
Dihydradu: tynnu dŵr o rywbeth.
Dŵr corfforedig: y dŵr ‘cudd’ sy'n angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu eitemau, gan gynnwys
ffrwythau, llysiau a dillad.
Dŵr cudd: gweler ‘dŵr corfforedig’.
Dŵr daear: y dŵr sy'n cael ei storio o dan wyneb y ddaear.
Dŵr ffo wyneb: gormodedd o ddŵr glaw neu ddŵr storm sy'n casglu ar wyneb y ddaear
mewn symiau mawr. Mae'n cael ei alw hefyd yn ‘llif dros y tir’.
Dŵr glas: dŵr wyneb (afonydd a llynnoedd) a dŵr daear sy'n cael ei dynnu pan fydd angen
mwy o ddŵr ar amaethyddiaeth.
Dŵr gwyrdd: glaw sydd wedi cael ei storio yn y pridd uwch ar ffurf lleithder (dyma yw'r rhan
fwyaf o'r dŵr sy'n cael ei ddefnyddio mewn amaethyddiaeth).
Dŵr llwyd: dŵr sydd wedi'i ailgylchu, er enghraifft o'r basn golchi llestri.
Dŵr rhithwir: gweler ‘dŵr corfforedig’.
Fflachlif: glawiad sydyn a thrwm sy'n cynhyrchu rhuthr o ddŵr. Fel arfer, nid yw'n gallu cael ei
amsugno'n llawn gan y ddaear.
Gwelyau cyrs: planhigion sy'n hoffi dŵr ac sy'n treulio carthion, gan lanhau bacteria, ffyngau
ac algâu o'r dŵr.
Gwrtaith: maethynnau sy'n cael eu hychwanegu at bridd er mwyn tyfu planhigion. Gall y rhain
fod yn naturiol neu'n seiliedig ar gemegion.
Haf bach Mihangel: cyfnod o dywydd sych a chynnes anarferol.
Hidlo: y broses o lanhau dŵr, trwy dynnu gronynnau oddi wrtho, fel bod dŵr yn ddiogel i'w
yfed.
Ôl troed dŵr: faint o ddŵr y mae unigolyn yn ei ddefnyddio, ac effaith hynny ar yr
amgylchedd.
Piblinell: y seilwaith ffisegol sy'n trosglwyddo dŵr o un lle i'r llall (o dan y ddaear fel arfer).
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Plaladdwyr: cemegion sy'n cael eu taenu ar blanhigion er mwyn lladd pryfed a allai achosi
difrod iddyn nhw.
Pŵer trydan dŵr: y trydan sy'n cael ei greu drwy harneisio pŵer dŵr yn symud sy’n gyrru
tyrbinau.
Rhandir: darn bach o dir sy'n agos at dref neu ddinas sy'n gallu cael ei logi er mwyn tyfu
ffrwythau, llysiau neu flodau ynddo.
Sychder: prinder dŵr o gymharu â'r hyn a ddisgwylir fel arfer. Gall ei effeithiau
gael eu disgrifio mewn pedair ffordd neu bedwar cam gwahanol:
1. prinder glaw (sychder meteoregol);
2. priddoedd sych sydd ag ychydig iawn o ddŵr ar gyfer planhigion, neu

ddim o gwbl, ( sychder amaethyddol);

3. lefel dŵr isel, neu ddim dŵr mewn afonydd (sychder hydrolegol);
4. ac yn olaf, yn y sychderau gwaethaf, dŵr cyfyngedig, neu ddim dŵr o

gwbl, yn dod allan o'r tapiau (sychder cyflenwad dŵr ).
Systemau draenio cynaliadwy (SDCau): Mae ‘SDCau’ yn hyrwyddo a/neu'n efelychu
prosesau rheoli dŵr naturiol, fel cadw, treiddio, trylifo ac anweddu i alluogi dŵr ffo wyneb (o'r
ddaear neu doeau) i gael ei ddal ble mae'n syrthio, ac mewn rhai achosion, ei ailddefnyddio.
Mae'n bosibl adeiladu SDCau o ddeunyddiau naturiol neu o waith dyn (e.e. llystyfiant mewn
mannau is – pantiau – neu fasnau treiddio; blociau concrit gydag uniadau rhyngddynt mewn
pafinau athraidd). Mae SDCau naturiol, sydd â llystyfiant, yn darparu manteision ychwanegol
dros rai o waith dyn, gan eu bod yn well ar gyfer bywyd gwyllt a bioamrywiaeth ac yn darparu
mannau gwyrdd a glas i'w mwynhau.
Yacon: llysieuyn sy'n gallu gwrthsefyll sychder.
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Gweithgaredd 1: Chwalu chwedlau dŵr
Amcan dysgu: Herio camddealltwriaeth am sychder drwy feddwl
yn feirniadol.
Isod, ceir datganiadau sy'n cyfeirio at gamddealltwriaethau cyffredin a chwedlau dŵr.
Rhowch ddetholiad ohonynt i bobl ifanc feddwl amdanynt a'u trafod:
• Mae dŵr yn rhad ac am ddim
• Mae dŵr ar gael ym mhobman
• Does dim prinder dŵr
• Mae dŵr yn dod o'r tap
• Mae pawb yn gallu cael gafael ar ddŵr glân
• Nid yw diffodd y tap wrth i chi lanhau eich dannedd yn arbed dŵr
• Mae bob amser yn bwrw glaw yn y DU
• Dyw'r DU byth yn cael sychder
• Dim ond yn yr haf y mae sychder yn digwydd
• Allwch chi ddim cael sychder yn y gaeaf
• Mae sychder yn rhywbeth sydd ond yn digwydd mewn gwledydd poeth
• Os yw'n bwrw glaw, bydd sychder yn gorffen
• Wrth i'r capanau iâ ddadmer bydd hynny'n golygu y bydd mwy o ddŵr ar gael i ni ei yfed
• Gall bywyd gwyllt bob amser ddod o hyd i rywbeth i'w yfed
• Gallwch arbed dŵr drwy yfed llai
• Os dydyn ni ddim yn cael glaw, mae hynny'n wych!
• Mae glaw yn ddrwg!
• Mae newid yn yr hinsawdd yn beth da

Gofynnwch i bobl ifanc eu trefnu yn ddatganiadau gwir/anwir/ddim yn siŵr.
Trafodwch.
Cofiwch, nid oes atebion syml yma. Isod, ceir dolenni defnyddiol er mwyn
helpu i lywio eich trafodaeth.
• Mae dŵr yn rhad ac am ddim: Mae'n rhaid i ni dalu am y dŵr sy'n dod trwy ein tapiau gan

fod rhaid iddo gael ei lanhau a'i bwmpio i'n cartrefi. Cyfartaledd y gost fesul cartref yn y DU,
fesul blwyddyn, yw £4155.
• Mae dŵr ar gael ym mhobman: Hyd yn oed yn y DU, nid yw rhai ardaloedd wedi'u cysylltu
â'r prif biblinellau, ac maen nhw'n dibynnu ar ddŵr daear, e.e. dŵr yn cael ei bwmpio i fyny o
ffynnon leol. Os cawn ni gyfnodau hir heb law cyson, yna mae cyflenwad dŵr pawb mewn
perygl.
• Does dim prinder dŵr: hyd yn oed yn y DU, mae prinder dŵr yn bosibl. Yn ôl yn 1976 roedd
sychder hir ac roedd yn rhaid i bobl giwio am ddŵr o safbibellau yn y stryd! Er nad yw hi
wedi bod cynddrwg ers hynny, rydym yn parhau i gael gwaharddiadau ar bibellau dŵr. Mae'n
rhaid i ffermwyr ymdrin â sychder yn fwy rheolaidd gan fod prinder glaw a phriddoedd sych
yn effeithio arnyn nhw yn gyntaf pan maen nhw'n tyfu cnydau neu'n magu da byw.

5 https://www.lovemoney.com/news/20775/what-does-average-water-bill-uk-cost

10

DRY: dyddiadur uwch-arwr dŵr - canllaw i athrawon
• Mae dŵr yn dod o'r tap: ydy, ond o ble mae'n dod cyn hynny? Meddyliwch am y cylch dŵr!

Mae'r dŵr sydd yn eich tap ond yn un rhan o'r cylch hwn. Bydd ffynonellau dŵr tap yn
amrywio yn ôl ble rydych yn byw yn y DU – weithiau cronfeydd dŵr (sy'n storio dŵr wyneb)
ac weithiau dyfrhaenau (sy'n storio dŵr daear).
• Mae pawb yn gallu cael gafael ar ddŵr glân: yn y DU, mae ein gweithfeydd trin yn

gweithio i lanhau ein dŵr, gan ychwanegu cemegion i'r cyflenwad i ladd bacteria. Lle caiff
ffynonellau lleol o ddŵr eu defnyddio, gallai'r dŵr gael ei drin mewn ffordd debyg, neu ei
lifo trwy olau UV, lle caiff bacteria eu lladd. Fodd bynnag, mae dros un biliwn o bobl6 yn y
byd datblygol nad ydynt yn gallu cael gafael ar ddŵr glân.
• Nid yw diffodd y tap wrth i chi lanhau eich dannedd yn arbed dŵr: ydy argymhellir eich

bod yn glanhau eich dannedd am dri munud, ddwywaith y dydd. Os ydych yn agor y tap i
wlychu eich brwsh yn unig, ac i lanhau eich brwsh ar y diwedd, gallech arbed 12 litr o ddŵr7.
Mae hynny'n fwy nag y gall rhai pobl gael gafael arno mewn wythnos.
• Mae bob amser yn bwrw glaw yn y DU: nac ydy, er bod rhai ardaloedd yn debygol o gael

mwy o law nag eraill. Mewn gwirionedd, mae gorllewin y DU yn tueddu i gael mwy,
oherwydd y prifwyntoedd oddi ar Gefnfor yr Iwerydd8.
• Dyw'r DU byth yn cael sychder: ydy9! Yn 2010, gwnaeth lefel isel o ddŵr mewn cronfeydd

dŵr a gwaharddiadau ar bibellau dŵr, yng ngogledd-orllewin Lloegr effeithio ar chwe miliwn
o bobl. Yn 2011, roedd lefelau afonydd a dŵr daear wedi lleihau cymaint nes bod ffermwyr
wedi cael anhawster i dyfu cnydau a chadw eu hanifeiliaid yn iach.
• Dim ond yn yr haf y mae sychder yn digwydd: mae hafau poeth yn ychwanegu at amodau

sychder posibl, ond mae'r rhain y gwaethygu os yw'r glawiad dros y flwyddyn wedi bod yn
isel. Mae hyn oherwydd nad yw cronfeydd dŵr a storfeydd dŵr daear yn cael eu hail-lenwi
dros y gaeaf, yn barod ar gyfer yr haf canlynol.
• Allwch chi ddim cael sychder yn y gaeaf: er ei bod yn fwy anarferol yn y DU, maen nhw'n

digwydd. Er enghraifft, yn 201110. Gall hyn ddigwydd ar ôl haf a hydref sych.
• Mae sychder yn rhywbeth sydd ond yn digwydd mewn gwledydd poeth: Gall y DU fod

yn agored i dywydd poeth a sychder.
• Os yw'n bwrw glaw, bydd sychder yn gorffen: ddim o reidrwydd. Nid yw ychydig o law yn

gwneud llawer o ddaioni gan nad yw'n cael amser i dreiddio i mewn i'r ddaear a chodi
lefelau'r dŵr daear, sef ‘y lefel trwythiad’. Os oes yn fflachlifogydd yn digwydd, nid yw'r dŵr
yn cael amser i dryddiferu i mewn i'r ddaear, ac mae'n golchi'n gyflym iawn oddi ar y tir.
• Wrth i'r capanau iâ ddadmer bydd hynny'n golygu y bydd mwy o ddŵr ar gael i ni ei

yfed: mae capanau iâ yn dadmer i mewn i'r môr. Allwn ni ddim yfed dŵr môr ac mae
dihalwyno dŵr ar gyfer ei yfed yn ddrud iawn ac mae'n defnyddio llawer o ynni.

6 https://thewaterproject.org/water-scarcity
7 https://www.savewatersavemoney.co.uk/water-efficiency-tips-advice/view/105/turn-off-the-tap,-it%27s-as-simple-as-that!.html
8 https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/types-of-weather/rain/how-much-does-it-rain-in-the-uk
9 https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/past-uk-weather-events
10 https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/8892385/Winter-drought-could-mean-hosepipe-bans-next-year.html
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• Gall bywyd gwyllt bob amser ddod o hyd i rywbeth i'w yfed: nid felly! Os nad oes dŵr ar

yr wyneb, yna bydd llawer o fywyd gwyllt yn ei chael yn anodd goroesi. Dyna pam ei bod
mor bwysig i ail-lenwi baths adar a gadael soseri o ddŵr allan ar gyfer anifeiliaid. Fodd
bynnag, mae angen i chi ofalu nad yw bywyd gwyllt yn boddi – dylai fod caead ar ben
casgenni dŵr a dylai fod ardal fas mewn pyllau dŵr fel y gall anifeiliaid ddringo allan os ydyn
nhw'n syrthio i mewn11.
• Gallwch arbed dŵr drwy yfed llai: Na! Mae'n hanfodol bod ein cyrff wedi'u hydradu, er

mwyn cadw'n iach.
• Os dydyn ni ddim yn cael glaw, mae hynny'n wych! Efallai ei bod yn braf cael tywydd

cynnes, sych, ond gall cyfnodau estynedig heb law arwain at oblygiadau ofnadwy ar gyfer
pobl, planhigion ac anifeiliaid. Bydd unrhyw ddŵr sydd yn y pridd yn parhau i anweddu i'r
aer neu'n cael ei drydarthu gan blanhigion.
• Mae glaw yn ddrwg! Ydy e? Ystyriwch pam mae angen glaw arnom, ac ar gyfer beth, a pha

mor bwysig ydyw ar gyfer bywyd ar y blaned hon.

Gweithgareddau cysylltiedig
1. Anogwch ymchwil eilaidd i ddŵr. Defnyddiwch dermau chwilio: chwedlau dŵr/water

myths, arbed dŵr/save water.
Defnyddiwch y wybodaeth mae dysgwyr wedi'i darganfod i greu posteri a thaflenni
gwybodaeth i gyfleu ffeithiau ynghylch rhai o'r camddealltwriaeth cyffredin, neu greu
hysbyseb gan ddefnyddio TGCh. Er enghraifft, mae myfyrwyr Prifysgol Farmouth wedi creu
hysbysebion i geisio newid ymddygiad dŵr pobl ifanc12.
2. Ystyriwch sut mae dŵr yn fater byd-eang ac wedi'i nodi yn Nodau Datblygu

Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig13, sy'n lasbrint cytunedig ar gyfer cyflawni dyfodol
gwell, a mwy cynaliadwy, ar gyfer pawb erbyn 2030.
Cyflwynwch yr 17 nod cytunedig hyn (gweler tudalen 13), a gofynnwch i ddysgwyr fod yn
‘Arlywydd y Byd’ – ym mha drefn fyddan nhw'n gosod y problemau? Mae'r gweithgaredd
trefnu cardiau hwn yn cynnig cyfle am lawer o drafodaeth ac mae'n datblygu dealltwriaeth.

12

11

https://www.telegraph.co.uk/gardening/gardeningadvice/9160460/How-to-help-wildlife-in-the-drought.html

12

http://aboutdrought.info/water-saving-media-campaign-entries-are-a-splash-hit

13

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig

Dim tlodi

Dim newyn

Iechyd da

Addysg o ansawdd

Cydraddoldeb
rhywiol

Dŵr glân

Ynni
adnewyddadwy

Gwaith
teilwng a thwf
economaidd

Arloesi a
seilwaith

Llai o
anghydraddoldeb

Dinasoedd a
chymunedau
cynaliadwy

Gweithredu ar y
newid yn yr
hinsawdd

Bywyd o dan y dŵr

Heddwch a
chyfiawnder

Gweithio
mewn
partneriaet
hi
gyflawni’r
nodau

Defnyddio’
n gyfrifol

Bywyd ar y tir

Ychydig o adnoddau ar gyfer pobl ifanc am Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig14

14

https://www.un.org/sustainabledevelopment/student-resources
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Gweithgaredd 2: Faint o ddŵr cudd sydd
mewn bwydydd
Amcan dysgu: Deall bod y broses o gynhyrchu bwydydd
gwahanol yn gofyn am symiau gwahanol o ddŵr.15
Os ydym am gefnogi pobl ifanc i ddeall sut mae dŵr yn cael ei ddefnyddio, a chydnabod bod
ein dewisiadau'n gallu cefnogi gostyngiad yn y defnydd o ddŵr, mae angen i ni edrych yn fwy
manwl ar y dŵr sy'n ofynnol i greu'r pethau rydym yn eu prynu.
Yn y stori, ym mis Rhagfyr mae ein prif gymeriad yn derbyn gogls dŵr fel anrheg Nadolig sy’n
golygu ei bod yn gallu gweld y dŵr cudd, rhithwir neu gorfforedig, sy'n ofynnol er mwyn tyfu'r
bwyd, cludo'r bwyd a'i brosesu. Gall hwn fod yn gysyniad anodd i bobl ifanc ei ddeall, ac mae'r
ddau weithgaredd canlynol yn cefnogi'r gwaith o ymchwilio i'r cysyniad, gan ddechrau gyda
faint o ddŵr sydd mewn bwyd ac yna ystyried y dŵr sydd ei angen ar gyfer prosesu a chludo.
Cynnyrch

Swm y dŵr

Cynnyrch

mewn 100g (g)
Creision ŷd
Tafell o fara

Pasta wedi'i
goginio
Bysedd pysgod

Grawnwin
gwyn
Ffa pob

Madarch

Iam

Twrci

3

Swm y dŵr

Cynnyrch

mewn 100g (g)
Cwstard

Swm y dŵr
mewn 100g (g)

75

Toesen

26

2

Crempogen

43

Bisged
39

siocled
Pizza caws a

72

thomato

51

Reis wedi'i
goginio

70

56

Afal

65

Afocado

69

76

Gellygen

69

Mafon

83

74

Moron

90

Letysen

96

92

Taten

81

Ciwcymber

96

66

India-corn

65

Pannas

83

65

Selsig

48

Byrger ham

51

Ffynhonnell: http://apjcn.nhri.org.tw/server/info/books-phds/books/foodfacts/html/data/data2b.html
Rhowch y rhestr fwyd uchod i'r grŵp.
A all y bobl ifanc ragweld pa fwyd sy’n cynnwys y swm uchaf o ddŵr? Pam
ydyn nhw'n meddwl hynny? Cymharwch eu rhagfynegiadau â'r data a
thrafodwch.

15

14

https://dryutility.info/resources/
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Gweithgareddau cysylltiedig
Defnyddiwch y data i greu siartiau cylch ar gyfer cymharu faint o ddŵr sydd mewn bwyd.
Sefydlwch brawf teg er mwyn ymchwilio i faint o ddŵr sydd mewn
ffrwythau a llysiau eich hun.
Cyn dechrau, trafodwch, neu adolygwch y cyflyrau mater a gofynnwch i bobl ifanc ystyried
pam mae coginio bwydydd yn eu gwneud yn ysgafnach. Esboniwch sut mae’r dŵr sydd y tu
mewn i ffrwythau a llysiau yn newid i anwedd dŵr ar dymheredd ystafell, a'r cynnydd yn y
gyfradd y mae hynny'n digwydd wrth ychwanegu gwres.
1. Pwyswch bob darn o ffrwyth a llysieuyn ar wahân a nodwch ei bwysau. Ar gyfer rhai mathau

o ffrwythau (fel melon dŵr), bydd pwyso dogn arferol ar gyfer unigolyn yn fwy priodol.
2. Torrwch y cynnyrch yn ddarnau tenau a'u rhoi yn y ffwrn am 20-40 munud ar wres isel fel

120 gradd Celsius. Efallai y bydd yn rhaid i chi ddadhydradu pob ffrwyth a llysieuyn ar
wahân. Ond sicrhewch eich bod yn dadhydradu'r holl ddarnau o ffrwyth neu lysieuyn gyda'i
gilydd.
3. Pwyswch y cynnyrch sydd wedi'i ddadhydradu.
4. Cyfrifwch ba ganran o'r ffrwyth neu lysieuyn sy'n ddŵr trwy dynnu’r pwysau dadhydradedig

o'r pwysau hydradedig, a rhannu'r ffigur hwn gan bwysau cyfan y ffrwyth neu lysieuyn, a
lluosi â chant.

15
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Gweithgaredd 3: Dŵr cudd yn y
gadwyn gyflenwi
Amcan dysgu: Deall bod y broses o gynhyrchu bwydydd
gwahanol yn gofyn am symiau gwahanol o ddŵr.
Dim ond rhan o’r stori ddŵr yw faint o ddŵr sydd mewn bwyd. Dylid annog pobl ifanc i feddwl
am faint o ddŵr sy'n mynd i mewn i gynhyrchu, gweithgynhyrchu a chludo'r bwyd y maen
nhw'n ei fwyta – y dŵr corfforedig, a elwir hefyd yn ôl troed dŵr neu ddŵr rhithwir. Mae'r dŵr
hwn wedi'i guddio, a gall fod yn gysyniad anodd i bobl ifanc ei ddeall.
Gwyliwch yr animeiddiad gan UNESCO16 am yr ôl troed dŵr.
Trafodwch yr animeiddiad – beth sy'n syndod? Eglurwch unrhyw gysyniadau newydd, fel beth
yw dŵr daear, dŵr glas, llwyd a gwyrdd.
Nawr, gofynnwch i’r plant edrych ar y llun isod o ôl troed dŵr brechdan twrci.
Efallai nad yw dwy alwyn o ddŵr yn swnio fel llawer, ond gwnewch waith ar drosi mewn gwers
fathemateg a gallwch gael syniad o beth yw galwyn yn ei gyd-destun (4.5 litr). Efallai y
byddwch am lenwi potel litr er mwyn dangos y cyfaint neu lenwi jygiau o ddŵr er mwyn
dangos 4.5 litr. Mae gwneud hyn yn weledol yn holl bwysig. Gallech amseru faint y mae'n ei
gymryd i lenwi potel â litr o ddŵr ac wedyn cyfrifo faint o amser y byddai'n ei gymryd i lenwi
729 o boteli litr (sy'n gyfwerth â'r 162 o alwyni sydd eu hangen ar gyfer y frechdan). Mae hon
yn ffordd bwerus o gyfleu'r swm anferth o ddŵr sy'n ofynnol mewn termau sy’n hawdd eu
deall.

16

16

https://www.youtube.com/watch?v=b1f-G6v3voA
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Gan ddefnyddio Post Its, gofynnwch i'r plant (mewn grwpiau) i adrodd stori rhannau gwahanol
y frechdan a sut y cyrhaeddodd y gegin – stori'r gadwyn gyflenwi. Mae'n ddefnyddiol modelu
hwn yn gyntaf. Er enghraifft:
Ar gyfer y bara, byddai gennych gaeau o gnydau (y bydd angen dŵr arnynt i dyfu, yn ogystal â
dŵr ar gyfer eu gwrtaith a phlaladdwyr hylifol), sy'n cael eu cynaeafu gan ddyrnwyr
medi/tractorau (y bydd angen dŵr i’w rhedeg) a'u cludo i ffatrïoedd (y bydd angen dŵr arnynt
er mwyn oeri'r peiriannau). Byddai'r grawn yn cael ei falu'n flawd, ei roi mewn bagiau a'i gludo
i ffatri sy'n cynhyrchu bara.
Yma, byddai'r blawd yn cael ei gymysgu â burum, dŵr ac ychydig o halen ac olew er mwyn
gwneud bara. Byddai'n cael ei lapio ac wedyn ei anfon at siop, efallai drwy warws.
Gofynnwch lle byddai angen dŵr ar gyfer pob rhan o'r broses (ym mhobman yw'r ateb, gan
fod dŵr glas, gwyrdd a llwyd yn ofynnol drwy gydol y prosesau).

Gweithgareddau cysylltiedig
Yn rhandir Tad-cu, mae'n dechrau tyfu mwy o gnydau sy'n gallu gwrthsefyll sychder tuag at
ddiwedd y llyfr. Edrychwch ar y labeli. Trafodwch sut y gallai sychder gael effaith ar yr hyn y
gallwn ei fwyta yn y dyfodol a pha fwyd y gallai fod yn anodd ei gael.
Chwiliwch am blanhigion sy'n gallu gwrthsefyll sychder gan ddefnyddio gwefan y Gymdeithas
Arddwriaethol Frenhinol17. Mae mathau o ffrwythau a llysiau sy'n gallu gwrthsefyll sychder yn
cynnwys: y gorfetysen, y daten felys, gellygen y ddaear, yr wylys, ocra, puprau a'r bwmpen
cashiw streipiog werdd.
Darganfyddwch fwy am y cnydau hyn, a'u tyfu os yn bosibl.

17

https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=397
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Gweithgaredd 4
Amcan dysgu: Deall bod y broses o gynhyrchu bwydydd
gwahanol yn gofyn am symiau gwahanol o ddŵr.
Gallu nodi sut y gall pryd o fwyd cytbwys, iach a blasus gael olion troed
dŵr gwahanol.
I ddechrau dangos dealltwriaeth o'r ffaith fod dewisiadau bwyd ac arfer
dŵr yn gysylltiedig.
Cynlluniwch bryd o fwyd yn seiliedig ar ôl troed bwyd. A all pobl ifanc greu pryd o fwyd blasus
gydag ôl troed dŵr uchel? Pwy sy'n gallu cynllunio'r pryd o fwyd mwyaf blasus sy’n cynnwys y
swm isaf o ddŵr ? Wrth drafod, ystyriwch a oes angen iddo fod yn iach.
Bwyd

Faint o ddŵr

Stecen 8 owns

4,050 o litrau

1 afal

70 o litrau

Pizza Margarita

1485 o litrau

Byrger ham

2,835 o litrau

1 tomato

13 o litrau

1 taten

25 o litrau

1 paned o de

35 o litrau

1 tafell o fara

40 o litrau

1 gwydriad o sudd afal

190 o litrau

1 gwydriad o laeth

200 o litrau

1 oren

50 o litrau

1 wy

135 o litrau

1 tafell o fara gyda chaws

90 o litrau

1 bag o greision

185 o litrau

1 byrger

2400 o litrau

Gallai fod yn ddiddorol nodi bod deiet llysieuwr yn 600 galwyn y dydd ar
gyfartaledd - 40% yn llai na bwytäwr cig, oherwydd y swm uchel o ddŵr
sydd ei angen er mwyn darparu'r bwyd grawn i anifeiliaid.18, 19

18

18

http://www.greeneatz.com/1/post/2014/03/foods-water-footprint.html
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Gweithgaredd 5
Amcanion dysgu: Dechrau cydnabod bod dŵr yn adnodd
cyfyngedig o fewn system fwy.
Dechrau meddwl am ffyrdd o arbed dŵr drwy newid arferion
dŵr.
Efallai nad yw pobl ifanc yn ymwybodol o sut y caiff dŵr ei ddosbarthu; yn cwympo ar
fynyddoedd, yn casglu mewn cronfeydd dŵr a chael ei dynnu oddi wrthynt, yn cael ei bwmpio
i orsafoedd glanhau ac yna'i bwmpio ymlaen i gartrefi. Edrychwch ar ddiagram sy'n esbonio'r
broses.20
Ewch â'r grŵp y tu allan (neu i rywle lle na fydd colli dŵr ar lawr yn broblem). Rhannwch
y dosbarth yn grwpiau o saith. Bydd gan bob unigolyn gwpan sydd wedi'i labelu â'r rhan
y bydd yn ei chwarae o fewn y system ddŵr, a dylent sefyll yn y drefn gywir.
Cronfa ddŵr Pibell

Cartref a
gardd

Pibell

Ysgol

Pibell

Fferm âr
(cnydau)

Esboniwch fod angen i'r dŵr yn y gronfa ddŵr gael ei ddosbarthu trwy'r pibellau a bod angen
digon ar bawb ar gyfer eu holl anghenion. Fodd bynnag, gall y dŵr ond fynd trwy bob rhan o'r
system unwaith. Felly gall dŵr ond symud o'r gronfa ddŵr i'r bibell gyntaf unwaith, o'r bibell i'r
cartref unwaith ac ati. Os na chaiff digon ei roi trwy'r bibell, yna bydd hynny'n cael effaith
negyddol ar anghenion eraill ymhellach i lawr y system.
Mae'r gweithgaredd hwn yn amlygu sut mae angen i ni rannu'r adnodd cyfyngedig sydd
gennym, ac ystyried ar gyfer beth rydym am ei ddefnyddio.
Er mwyn ei wneud yn fwy heriol, gellir ailadrodd y gweithgaredd. Ond y tro hwn, mae prinder
glaw wedi bod dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae'r gronfa ddŵr ond wedi'i llenwi hyd at ei
hanner (er mwyn efelychu sychder) ond mae anghenion yr ysgol, y cartrefi a'r ffermydd yr un
peth. Nawr, mae rhannu'r dŵr yn anoddach oherwydd ceir trafodaeth ynghylch yr hyn sydd
wir yn bwysig ym mhob lle. Dylid annog pobl ifanc i feddwl am ffyrdd o arbed dŵr fel y gall y
dŵr sydd yn y pibellau gael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau hanfodol.
Gallai enghreifftiau o arferion arbed dŵr gynnwys y canlynol:
Arbed dŵr golchi llestri ar gyfer dyfrhau'r planhigion.
Cael cawod am dri munud dim ond pan fo angen.
Diffodd y tap wrth lanhau dannedd (gall hyn arbed hyd at 18 o litrau/pedair galwyn pob munud).
Sicrhau bod y peiriant golchi dillad ond yn cael ei ddefnyddio pan fo'n llawn.
Crafu platiau yn hytrach na rhedeg dŵr drostynt cyn eu rhoi yn y peiriant golchi llestri.
Gwirio nad yw tapiau'n gollwng, a'u trwsio (mae un diferyn yr eiliad yn gyfwerth â hyd at 23
litr/5 galwyn y dydd).
Golchi ffrwythau a llysiau mewn basn, nid o dan tap sy'n rhedeg.
20

https://cycles.thameswater.co.uk/Accessible/The-water-treatment-process
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Mae'n hanfodol atgoffa pobl ifanc nad yw lleihau faint o ddŵr maen nhw'n ei yfed yn
ffordd o arbed dŵr. Mae yfed digon o ddŵr yn hanfodol bwysig ar gyfer cadw'n iach.
Mae golchi dwylo a hylendid da hefyd yn ffordd dda o atal lledaeniad germau a salwch.
Er mwyn ehangu'r gweithgaredd a chyflwyno cysyniad systemau cyflenwi dŵr
amgen/datganoledig, gellir gwahodd plant eraill sydd â chwpanau i ymuno er mwyn
cynrychioli systemau casglu dŵr glaw neu ailddefnyddio dŵr llwyd, sy'n cymryd lle'r angen am
ddŵr mewn pibellau mewn mannau gwahanol. Er enghraifft, yn y cartref, gellir ychwanegu
casgen ddŵr ar gyfer dyfrhau'r ardd, golchi ceir neu ddefnyddiau eraill yn yr awyr agored. Yn
yr ysgol, gellir ychwanegu system casglu dŵr glaw, sy'n fwy o faint, er mwyn fflysio’r toiledau.
Ar fferm, gellir glanhau dŵr glaw a gesglir a'i ddefnyddio i ddyfrhau cnydau neu i ddarparu
dŵr ar gyfer anifeiliaid (e.e. ieir sy’n cynhyrchu wyau21). Mewn gwesty mawr, gall system dŵr
llwyd ar y safle ailddefnyddio'r dŵr a ddefnyddir i olchi tywelion a dillad gwely, i fflysio
toiledau a dyfrhau'r mannau yn yr awyr agored. Mae hyn hefyd yn dangos na ddylai, ac nid oes
rhaid, i'r holl ddŵr rydym yn ei ddefnyddio ddod o system cyflenwi â phibellau ganolog. Ceir
llawer o enghreifftiau rhyngwladol y gellir dod o hyd iddynt drwy ymchwilio ar y we, gan
ddefnyddio'r termau allweddol yma ac yn y rhestr dermau. Bydd hyn hefyd yn ehangu
safbwynt plant ar ddŵr a sut mae'n cael ei ddefnyddio y tu hwnt i'r DU.

Cronfa
ddŵr

Pibell

Yr
ardd
a'r
cartre
f

Pibell

Ysgol

Pibell

Fferm
âr
(cnyd
au)

Casglu dŵr

Casglu dŵr

Casglu dŵr

glaw

glaw

glaw

Pibell

Gwesty

Ailddefnyd

Gweithgareddau cysylltiedig
Weithiau, mae storio dŵr er mwyn i bobl ei ddefnyddio yn ddadleuol. Un enghraifft o hyn yw
gorfodi pobl i adael Cwm Tryweryn a boddi'r cwm hwnnw yng Nghymru yn fwriadol er mwyn
creu cronfa ddŵr Llyn Celyn i gyflenwi dŵr i Lerpwl, yn y 1960au.
Anogwch drafodaeth yn y dosbarth, gan holi cwestiynau fel a ganlyn: A yw'n iawn fod
cronfeydd dŵr yn cael eu creu ymhell i ffwrdd o'r ardal lle caiff y dŵr ei ddefnyddio? A ddylwn
ni newid y dirwedd er mwyn sicrhau bod cyflenwad dŵr? Sut y gellir casglu dŵr ar gyfer ei
ddefnyddio'n fwy lleol? A ddylwn ni rannu adnoddau dŵr, ni waeth beth yw'r gost? Hyd yn
oed heddiw, gellir gweld negeseuon graffiti
sy'n dweud wrth bobl ‘Cofiwch Dryweryn’, ac yn 2018, ar ôl cyfnodau hir pan na chafwyd llawer
o law, roedd olion y pentref i'w gweld, unwaith eto.
Termau chwilio: Tryweryn 50 mlynedd yn ddiweddarach/Tryweryn 50 years on

21
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https://www.youtube.com/watch?v=R8NR4bOS95g
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Gweithgaredd 6
Amcanion dysgu: Uniaethu â phobl eraill sy'n profi camau
gwahanol o sychder, a dechrau deall pwysigrwydd newid
arferion dŵr er mwyn lleihau'r swm o ddŵr a ddefnyddir.
Nodi arferion dŵr da ac ystyried sut y gellid eu hymgorffori mewn
bywyd bob dydd.
Gall darparu cyfleoedd i bobl ifanc roi arferion dŵr gwahanol ar waith, mewn amgylchiadau
gwahanol, eu hannog i archwilio'u syniadau a'u teimladau ynghylch y pwnc, a darparu lle i
ystyried datrysiadau posibl. Rhoddir y pedair lefel o sychder i'w harchwilio (o sychder
meteorolegol i sychder cyflenwad dŵr ).
Dylai pobl ifanc weithio mewn grwpiau o 4-6. Dylid rhoi senario i bob grŵp y bydd gofyn
iddynt ei dehongli. I ddechrau, dylai hyn ddangos sut beth yw hi i fyw gyda'r dŵr sydd
ganddynt, ac wedyn ystyried yr un senario ond gan gyflwyno datrysiadau
arbed dŵr − gan ddangos sut y gall newid arferion dŵr helpu i arbed dŵr. Gall creu ffrâm
fferru, fel y byddai actorion yn ei wneud er mwyn esbonio darn byr o ddrama, weithio'n dda
yma.
Senario 1: Sychder meteorolegol
Nid yw hi wedi bwrw glaw ers dros bedair wythnos. Mae craciau dysychu yn y parc ac mae'r
glaswellt yn dechrau troi'n felyn. Mae'r nant leol ychydig yn is nag arfer. Mae hufen iâ'n
gwerthu'n dda. Mae angen dyfrhau gerddi.
Senario 2: Sychder amaethyddol
Nid yw hi wedi bwrw digon o law i ddarparu digon o ddŵr er mwyn i gnydau'r ffermwr dyfu.
Mae'r cnydau'n dechrau marw. Os bydd hyn yn parhau, ychydig iawn a fydd i'w gynaeafu, ac
mae'r ffermwr yn ofni, nid yn unig faint o arian y bydd yn ei golli, ond hefyd beth fydd pobl yn
ei fwyta.
Senario 3: Sychder hydrolegol
Mae'r llynnoedd a'r afonydd yn isel iawn bellach oherwydd lefelau isel parhaus o law a
thymereddau uchel. Mae pysgod yn marw. Mae bywyd gwyllt hefyd yn cael mwy o anhawster i
ddod o hyd i ddŵr.
Senario 4: Sychder cyflenwad dŵr
Mae'r lefel isel o law bellach wedi arwain at gyfyngiadau difrifol ar ddefnyddio dŵr mewn
cartrefi. Mae llai o ddŵr yn gallu cael ei dynnu o afonydd a ffynonellau dŵr daear er mwyn
llenwi cronfeydd cyflenwad dŵr. Mae'n rhaid i drigolion giwio am ddŵr sy'n cael ei ddosbarthu
o loriau ar ddiwedd pob stryd. Nid yw gorsafoedd pŵer trydan dŵr yn gallu gweithio mwyach
oherwydd y lefelau isel o ddŵr, ac mae'r llywodraeth yn gorfod cael ynni o ffynonellau sy'n llai
cynaliadwy, fel gorsafoedd pŵer glo a nwy. Mae mesurau cadwraeth ynni llym yn eu lle.
Unwaith eto, mae'n hanfodol atgoffa pobl ifanc nad yw lleihau faint o ddŵr maen
nhw'n ei yfed yn ffordd o arbed dŵr. Mae yfed digon o ddŵr yn hanfodol bwysig ar
gyfer cadw'n iach, hyd yn oed pan fo'r cyflenwad ar gyfer gweithgareddau eraill wedi'i
gyfyngu.
Ffynonellau eraill o wybodaeth: Canolfan y Dechnoleg Amgen22

22

https://www.cat.org.uk/info-resources/free-information-service
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Gweithgaredd 7
Amcan dysgu: Myfyrio ar ffyrdd o arbed dŵr drwy newid
arferion dŵr, a sut y gellir eu cyfleu i eraill.
Ar ôl darllen y llyfr ac ystyried sut y gellir newid arferion dŵr er mwyn ei ddefnyddio mewn
modd mwy cynaliadwy, gosodwch her i bobl ifanc ystyried pa gamau gweithredu y gallai'r
dosbarth (neu'r ysgol) eu cymryd i leihau faint o ddŵr a gaiff ei ddefnyddio yn yr ysgol ac yn yr
ardal leol. Gall creu cynllun gweithredu fod yn ddefnyddiol – ond dylech sicrhau ei fod yn
realistig neu gellir colli brwdfrydedd ac ymgysylltiad yn gyflym.

Cam gweithredu

Pwy sy'n cymryd rhan

Er enghraifft:
Gwirio'r tapiau i
gyd i sicrhau
nad oes un
ohonynt yn
diferu

Blwyddyn 5 a

Llunio taflenni
gwybodaeth ar
gyfer rhieni ar
sut i arbed dŵr

Blwyddyn 6

Cynnal
gwasanaeth am
arbed dŵr

Cyngor

Cynnal
cystadleuaeth i
greu poster ar
arbed dŵr y gall yr
ysgolion lleol,
sgowtiaid,
geidiaid, eglwysi
lleol a grwpiau
cymunedol eraill
gymryd rhan
ynddi.
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Erbyn pryd
caiff hyn ei
wneud?

Sut fyddwn ni'n
gwybod a yw wedi
bod yn llwyddiannus?

Erbyn 1 Chwefror

Caiff pob tap ei wirio

rheolwr y safle

eto ar 15 Chwefror ac ni
fydd unrhyw dap yn
diferu

Noson rieni pan fyddant

Bydd yr holl daflenni'n

yn cael eu dosbarthu

cael eu dosbarthu yn
ystod y noson rieni

Cyngor yr ysgol i

Bydd yr ysgol yn

wahodd cwmni dŵr lleol

yr

ysgol

i

wneud ymholiadau

cynnal gwasanaeth

i siarad â'r ysgol

erbyn y cyfarfod nesaf

am arbed dŵr

Y pennaeth a chyngor yr

1 Mawrth

Llawer o geisiadau yn y

ysgol i'w lansio

gystadleuaeth a

Y bwrdd dŵr lleol i ddarparu

gwobrau i'w dyfarnu

gwobrau

Creu hysbyseb ar
arbed dŵr mewn

Miss Williams i lanlwytho'r
rhain i'n gwefan ysgol a'u

gwasanaeth a'u gosod ar

gwers TGCh

rhoi ar Twitter

wefan yr ysgol

Tymor yr haf

Cael eu rhannu yn ystod y
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Gweithgaredd 8
Amcanion dysgu: Dod yn gyfarwydd â dŵr ffo wyneb a
systemau draenio cynaliadwy (SDCau).
Deall y gwahaniaethau rhwng ffyrdd traddodiadol o reoli dŵr
wyneb ffo a rhai sy'n ecogyfeillgar.
Yn y darlun ar gyfer mis Awst, gwelwch fod gwely cyrs wedi'i greu er mwyn storio a glanhau
dŵr. Mae gwely cyrs yn fath o system trin dŵr, a all fod yn rhan o nodwedd gwlyptir, sy'n fath
o 'system draenio cynaliadwy’ (SDC).
Mae draenio cynaliadwy yn ffordd o feddwl am reoli dŵr sy'n golygu nad oes rhaid rhedeg dŵr
ffo wyneb mewn pibellau tanddaearol a'i storio mewn adeileddau concrit. Fodd bynnag, lle
mae hynny'n parhau i fod yn ofynnol, gellir ailddefnyddio'r dŵr yn gyfagos yn hytrach na chael
ei gludo trwy garthffosydd i weithfeydd trin dŵr gwastraff y gallent fod yn ymdrin â llawer o
garthion o doiledau, cawodydd a baths pobl yn barod. Mae systemau draenio cynaliadwy yn
ymwneud â storio a defnyddio dŵr ffo wyneb, mor agos â phosibl i ble mae'n syrthio, fel nad
yw'n dod yn broblem ymhellach i lawr y system.. Mae SDCau yn golygu meddwl am ddŵr yn
nhermau ei swm, ei ansawdd, ei fioamrywiaeth a'i amwynder. Mae'r fideo hwn, gan CIRIA, yn
darparu cyflwyniad i syniadau ynghylch draenio cynaliadwy sy'n hawdd ei ddeall:
Ydych chi byth wedi meddwl i ble mae'r glaw yn mynd?
Animeiddiad draenio cynaliadwy: https://www.youtube.com/watch?v=LMq6FYiF1mo
Mae'r fideo'n dangos y nodweddion canlynol ar gyfer SDCau:
• Gwlyptiroedd
• Pafinau athraidd
• Pantiau
• Basnau/pyllau gwlyb
• Basnau sych
• Pyllau coed
• Gerddi glaw
• Toeau gwyrdd
• Ardaloedd bio-gadw
• Ffrydiau a sianeli
• Storfeydd tanddaearol (a elwir hefyd yn 'gasglu dŵr glaw', sy'n defnyddio tanciau i storio

dŵr ffo oddi ar doeau y gellir ei ddefnyddio mewn adeiladau yn ddiweddarach).
Gellir adeiladu'r holl adeileddau hyn mewn datblygiadau newydd (lle nad oes unrhyw beth
wedi'i adeiladu'n flaenorol) neu eu ‘hôl-osod’ i ddatblygiadau sydd eisoes yn bodoli (lle mae
tai, strydoedd ac ati yn barod). Mae ‘ôl-osod’‘ yn her fodd bynnag, oherwydd gall fod anodd
dod o hyd i dir sydd ar gael, neu'n anodd gwneud y cysylltiadau rhwng y nodweddion
gwahanol. Er mwyn i'r bobl ifanc ymgyfarwyddo â nodweddion y SDCau uchod, sut y maent yn
gweithio a pham eu bod yn wahanol i systemau draenio trefol traddodiadol â phibellau, gellir
gwneud nifer o weithgareddau:
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i.

Efelychu systemau traddodiadol a systemau draenio cynaliadwy.
Ewch â'r grŵp y tu allan (neu i rywle lle na fydd gollyngiadau dŵr/tywod/graean ar lawr yn
broblem). Mae pob unigolyn yn dal cwpan/cynhwysydd, gyda thwll yn ei waelod, dros
ddysgl casglu. Mae pob cynhwysydd yn cynnwys naill ai:
• Dim byd; tywod; pridd; graean; planhigyn a phridd – efelychu draenio dŵr wyneb

cynaliadwy.

• Dim byd; darn o graig/concrit (beth bynnag sydd ar gael i'r athro) – efelychu draenio dŵr

wyneb traddodiadol.
Mae'r bobl ifanc yn arllwys dŵr i mewn i bob cynhwysydd ac yn cofnodi faint o amser
mae'n ei gymryd i'r dŵr symud trwy bob deunydd ac allan o'r gwaelod (gan ddiferu i
mewn i'r ddysgl casglu) neu am ba mor hir y mae'r dŵr yn pyllu ar ben y deunydd. Mae
hyn yn cyflwyno cysyniad ‘cyfradd llif’, y mae peirianwyr yn ei defnyddio i ddylunio llawer o
ddyfeisiau a seilwaith sy'n ymwneud â dŵr, ac mae hydrolegwyr yn ei defnyddio i fonitro
iechyd afonydd a chyrff dŵr eraill.
ii.

Chwarae Top Trumps ‘system draenio cynaliadwy’ (sydd wedi'i ddarparu yn Atodiad 1
ynghyd â chyfarwyddiadau). Archwilio beth yw'r nodweddion a sut mae'r nodweddion
gwahanol yn cyflawni swyddogaethau gwahanol, i raddau mwy neu lai, gan ddefnyddio'r
cardiau. Mae'r gêm yn helpu pobl ifanc i ymgyfarwyddo â phob nodwedd o systemau
draenio cynaliadwy a'r swyddogaethau y maent yn eu harddangos. Unwaith y mae'r bobl
ifanc yn gyfarwydd â'r cardiau Top Trumps ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy
(TTSDCau), anogwch nhw i feddwl am sut y gallai pob nodwedd arwain at ganlyniadau
gwahanol ar gyfer symiau, ansawdd, bioamrywiaeth ac amwynder dŵr. Er enghraifft, bydd
gardd law yn cael sgôr well ar gyfer 'Storio', 'Golwg' a 'Dymunol’ na system casglu dŵr
glaw fach – ond bydd y system casglu dŵr glaw fach yn cael sgôr well na'r ardd law am
'Ailddefnyddio dŵr – ym mha ran o'r system ddŵr trefol y gallai hyn fod yn bwysig? A allai
storio a defnyddio dŵr ffo oddi ar doeau fod yn well ar gyfer tŷ, ysgol neu adeilad arall, os
yw'r adeilad hwnnw'n defnyddio llawer o ddŵr?

iii. Cwblhau ‘helfa drysor dŵr ffo wyneb’ o gwmpas yr ysgol. Cerddwch o gwmpas yr

ysgol a siaradwch am ble mae pyllau'n ffurfio, ble mae'r pibellau'n rhedeg i lawr o'r to, ble
nad yw draeniau'n gweithio, ble mae llifogydd yn digwydd weithiau ac eitemau eraill sy'n
ymwneud â dŵr ffo wyneb. Yn ôl yn yr ystafell ddosbarth, anogwch y bobl ifanc i
ddefnyddio map papur neu ddigidol o safle'r ysgol i nodi ble mae'r nodweddion hyn.
Meddyliwch am ble mae'r pyllau mwyaf a ph'un a allai un o nodweddion y SDCau uchod ac
yng nghardiau TTSDCau (gweler eitem (ii)) fod yn ddefnyddiol ar gyfer yr ysgol.
iv. Creu gardd law ysgol, cynhwysydd plannu glaw neu ddyluniad ar gyfer casglu dŵr

glaw ar y cyd gan ddefnyddio'r map, y rhestr o nodweddion a dychymyg y bobl ifanc!
Defnyddiwch bapur A3 ar gyfer ymarfer tynnu llun rhydd, ac yna posteri A3, gan archwilio
nodweddion ychwanegol y gallai'r grŵp fod am eu hystyried. Anogwch y disgyblion i
bleidleisio dros eu hopsiynau delfrydol, gan ddefnyddio sticeri mewn cylchoedd ar y
posteri A3 (gweler yr enghraifft isod).
• Pa liwiau a ddylai fod ar y planhigion?
• Sut y dylai'r planhigion gael effaith ar ein synhwyrau? (pedwar cylch ar gyfer – gweld,

cyffwrdd, arogli, blasu)

A all y grŵp o ddisgyblion ddylunio a chreu model o'u hadeilad newydd fel rhan o brosiect
dylunio a thechnoleg?
24
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Mae hyn yn annog y bobl ifanc i feddwl am sut y dylai pobl a bywyd gwyllt a'u hanghenion
gael eu cynnwys yn nyluniad SDCau hefyd, yn hytrach na'u swyddogaeth a'r ffordd y
maent yn gweithio yn unig.

Pa liwiau ddylai fod ar y planhigion?
A oes angen mwy, neu lai, o ddŵr ar blanhigion gwahanol?

v.

Darllen a myfyrio ar lyfrau eraill am ddulliau rheoli dŵr cynaliadwy a systemau a
pheirianneg draenio cynaliadwy, fel cyfres lyfrau Frankie the Flamingo23. Mae Frankie yn
cyflwyno'r cysyniadau hyn, ond yn CA1, trwy ddefnyddio cyfres o daflenni gwaith a
gweithdai. Yn CA2, gallai pobl ifanc fyfyrio ar y rhain a dylunio taflenni gwaith caletach er
mwyn i ddisgyblion eraill y dosbarth, athrawon, rhieni/gwarcheidwaid neu oedolion eraill
roi cynnig arnynt. Mae adnoddau Frankie ar gael o wefan ech2o24.

23

https://www.stem.org.uk/resources/elibrary/resource/438042/frankie-flamingo-ks1

24

http://www.ech2o.co.uk/frankie-the-flamingo
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Atodiad 1 – Top Trumps Systemau
Draenio Cynaliadwy (TTSDCau)
Ceir cyfarwyddiadau cryno a fideo ar sut i chwarae Top Trumps ar wefan Top Trumps25.

• I ddechrau'r gêm, cymysgwch a deliwch y cardiau i gyd gyda'u hwyneb i lawr.
Bydd pob chwaraewr yn dal ei gardiau fel mai'r cerdyn uchaf y bydd yn gallu ei
weld yn unig.
• Bydd y chwaraewr sydd i'r chwith o'r sawl a ddeliodd y cardiau yn dechrau drwy
ddarllen categori o'r cerdyn uchaf (e.e. uchder, gwerth 5). Yna, bydd y chwaraewyr
eraill yn darllen yr un categori sydd ar eu cardiau nhw. Y chwaraewr sydd â'r
gwerth gorau neu uchaf sy'n ennill, a bydd yr unigolyn hwnnw'n casglu'r cardiau
uchaf i gyd, gan gynnwys ei gerdyn ei hun, ac yn eu gosod ar waelod ei bentwr.
Yna, tro yr unigolyn hwnnw fydd dewis categori o'r cerdyn nesaf.
• Os bydd dau neu fwy o gardiau'n rhannu'r gwerth uchaf, neu na fydd data ar
gael ar gyfer y pwnc sydd dan sylw, yna caiff y cardiau i gyd eu gosod yn y canol,
a bydd yr un chwaraewr yn dewis eto o'r cerdyn nesaf. Bydd enillydd y rownd
honno'n casglu'r cardiau yn y canol hefyd.
• Yr unigolyn sydd â'r holl gardiau ar y diwedd fydd wedi ennill.

Gan mai dim ond 12 o gardiau TTSDCau sydd, grwpiau o 2-4 o blant sy'n sicrhau bod y gêm
yn gweithio orau, felly argraffwch sawl copi a rhannwch y dosbarth neu gofynnwch i'r grŵp
ffurfio timau. Mae'r gêm yn helpu'r grwpiau i ymgyfarwyddo â phob nodwedd o SDCau a'r
swyddogaethau y maent yn eu harddangos.
Unwaith y mae pobl ifanc yn gyfarwydd â'r cardiau TTSDCau, anogwch nhw i feddwl am sut
mae pob nodwedd yn arwain at ganlyniadau gwahanol. Er enghraifft, bydd gardd law yn cael
sgôr well ar gyfer 'Storio', 'Golwg' a 'Dymunol’ na system casglu dŵr glaw fach – ond bydd y
system casglu dŵr glaw fach yn cael sgôr well na'r ardd law am 'Ailddefnyddio dŵr’.
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http://www.toptrumps.com/how-to-play-top-trumps
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Gardd law

Mur gwyrdd

.

Gallwn gasglu dŵr glaw mewn pant yn y ddaear ble mae
planhigion a blodau’n tyfu. Mae’r dŵr yn cael ei storio
mewn pridd, tywod a graean ac yn cael ei ddefnyddio gan
blanhigion. Mae’n cael ei arafu ac mae’n treiddio (diferu) i
mewn i'r ddaear ac yn anweddu.

Wyddech chi gall waliau fod yn fyw? Gall planhigion dyfu
arnynt, ac mae’r pridd y maen nhw’n byw ynddo yn casglu
dŵr ac mae’r planhigion yn ei ddefnyddio i dyfu. Mae dŵr yn
cael ei storio a’i anweddu. Felly rydyn ni’n eu galw nhw’n
furiau byw neu’n gerddi fertigol.

Yn gallu

Yn glanhau

Yn

Yn glanhau

Faint

Cynnal

Faint

Cynnal

Bywyd

Ailddefnyddio

Bywyd

Ailddefnyddio

Golw

Dymunol

Golw

Dymunol

Casglu dŵr glaw: mawr
Gall dŵr sy’n glanio ar ein to, er enghraifft, gael ei storio
mewn tanciau. Yna, mae’n bosib ei ailddefnyddio - er
enghraifft, ar gyfer fflysio toiledau! Mae’n bosib ei wagio
a’i ddefnyddio’n awtomatig hefyd, gan ddefnyddio system
“glyfar”.

Casglu dŵr glaw:

bach

Gall dŵr sy’n glanio ar ein toeau gael ei storio er
mwyn ei ddefnyddio yn yr ardd neu ar gyfer golchi
ceir. Fel systemau casglu dŵr glaw sy’n fwy o faint,
gall casgenni dŵr fod yn “glyfar” hefyd, gan adael i
ddŵr ddiferu’n araf i mewn i’r ddaear (y bibell wen
ar y dde).

Yn gallu

Yn glanhau

Yn

Yn glanhau

Faint

Cynnal

Faint

Cynnal

Bywyd

Ailddefnyddio

Bywyd

Ailddefnyddio

Golw

Dymunol

Golw

Dymunol
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Pafinau athraidd
Yn y math arbennig hwn o bafin, mae bylchau yn y
deunydd yn gadael i ddŵr hidlo drwodd. Rydyn ni’n
dal yn gallu defnyddio’r wyneb ar gyfer pethau eraill
(fel parcio), ond mae’r dŵr yn cael ei ddal yno ac
mae’n treiddio (diferu) trwodd.

Mae gwlyptiroedd yn gynefinoedd naturiol, ond mae’n bosibl eu
hadeiladu nhw mewn dinasoedd hefyd er mwyn helpu i storio a
glanhau dŵr. Mae gan wlyptiroedd byllau dŵr bas ac ardaloedd
corsiog ynddynt, ac mae ganddynt bob amser rai ardaloedd
gwlyb sydd wedi’u gorchuddio gan blanhigion, lle maen nhw’n
gallu dal dŵr yn ôl a’i ryddhau yn araf pan fo’r tywydd yn sych!

Yn gallu

Yn glanhau

Yn gallu

Yn glanhau

Faint

Cynnal

Faint

Cynnal

Bywyd

Ailddefnyddio

Bywyd

Ailddefnyddio

Golw

Dymunol

Golw

Dymunol

Cynhwysydd plannu gardd law
Gall cynhwysyddion plannu gasglu glaw o bibell sy’n
disgyn o’r to. Maen nhw’n ei arafu cyn iddo gyrraedd
carthffosydd, ac maen nhw hyd yn oed yn lleihau’r
swm o ddŵr sy’n mynd i’r draen – mae’n cael ei
ddefnyddio gan y planhigion yn y cynhwysydd!
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Gwlyptir

Coed a phyllau coed
Mae angen dŵr ar goed mewn dinasoedd hefyd – felly
gallant fod yn ddefnyddiol iawn wrth amsugno dŵr o
strydoedd. Maen nhw hefyd yn casglu dŵr sy’n glanio ar eu
dail. Mae pyllau coed yn storio dŵr am ychydig, ac mae
coed yn gartref i lawer o anifeiliaid.

Yn gallu

Yn glanhau

Yn

Yn glanhau

Faint

Cynnal

Faint

Cynnal

Bywyd

Ailddefnyddio

Bywyd

Ailddefnyddio

Golw

Dymunol

Golw

Dymunol
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Pyllau cadw ac atal

Wyddech chi fod pyllau dŵr yn gweithio’n galed? Yn ogystal â
dal dŵr a’i ryddhau’n araf, gall pyllau cadw lanhau’r dŵr a
chynnal llawer o blanhigion ar eu hymylon. Mae pyllau atal yn
byw bywyd dwbl – maen nhw’n cael eu defnyddio fel caeau
chwarae pan maen nhw’n sych, ac yna’n storio llwythi o ddŵr
pan fo storm yn bwrw. Gwaith da!

To gwyrdd
Mae’n wir, gall toeau fod yn wyrdd. Mae defnyddio deunyddiau
a phlanhigion gwahanol ar do yn ffordd dda o ddal dŵr ble
mae’n glanio. Yna mae’n cael ei ddefnyddio gan y planhigion,
ei sychdarthu, anweddu a’i drydarthu, neu mae’n draenio i
gynhwysydd plannu, pwll dŵr neu bibell.

Yn gallu

Yn glanhau

Faint

Cynnal

Yn gallu

Yn glanhau

Faint

Cynnal

Bywyd

Ailddefnyddio

Bywyd

Ailddefnyd
dio

Golw

Dymunol

Golw

Dymunol

Pant
Efallai eu bod yn edrych fel stribedi hir o laswellt, ond mae
pantiau’n casglu ac yn dal dŵr o’r wynebau sydd o’u cwmpas.
Gallan nhw fod o bob siâp a maint, a gall rhai gynnwys cerrig
crwn neu gerrig. Maen nhw hefyd yn glanhau dŵr, ac yn
gweithio fel pibellau gwyrdd sy’n cludo dŵr i leoedd gwahanol!

Rheolwr llif fortecs
Efallai nad yw’n ymddangos felly, ond mae rheolwr llif fortecs
yn bwysig iawn ar gyfer y pibellau sy’n mynd i mewn ac allan o
byllau dŵr, pantiau a nodweddion draenio cynaliadwy eraill.
Mae dŵr yn chwyrlïo o gwmpas y tu mewn iddynt, sy’n trapio
aer, sydd yna’n helpu i arafu llif y dŵr – cymhleth iawn, ond
clyfar iawn!

Yn gallu

Yn glanhau

Yn

Yn glanhau

Faint

Cynnal

Faint

Cynnal

Bywyd

Ailddefnyddio

Bywyd

Ailddefnyddio

Golw

Dymunol

Golw

Dymunol
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Cafodd y cardiau TTSDCau eu datblygu gyda chyllid gan raglen Ingenious yr Academi
Frenhinol Peirianneg, trwy brosiect o'r enw ‘Westcountry Women Working With Water’ (5W), a
oedd yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste (a arweiniwyd gan Dr Sarah
Ward),
Westcountry Rivers Trust, Prifysgol Exeter a chwmni lleol o'r enw Over the Air Analytics.
Gweithiodd y tîm 5W gyda dwy ysgol yn Taunton i ddylunio a chreu SDCau ar y cyd ar safle'r
ysgolion – mae rhai o'r bobl sydd ar y cardiau TTSDCau yn aelodau o'r tîm 5W.
Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cyfeiriwch at wefan Westcountry Rivers Trust26 a gwefan
eu prosiect ‘SpongeSomerset’ cysylltiedig27, sy'n cynnwys astudiaethau achos o'r gwaith ar y
gerddi glaw a wnaethpwyd gyda'r ysgolion.
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https://wrt.org.uk/women-working-with-water-on-iwd2019

27

http://somerset-sponge.org/latest-news

DRY: dyddiadur uwcharwr dŵr – canllaw i athrawon

31

`

West of

England dylech annog

