
Saffari Bywyd Gwyllt
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Rhowch gynnig ar y gweithgareddau hyn os ydych yn gweithio tuag at unrhyw 
rai o’r bathodynnau canlynol:  
Enfys – Edrych a Dysgu 
Beavers – Gweithgaredd Archwilio  
Brownies – Yr Amgylchedd, Ffrind i Anifeiliaid, Ymchwilydd Gwyddoniaeth, Y 
Tymhorau, Bywyd Gwyllt                      
Cybiau – Gweithgaredd Naturiaethwr 
Guides – Anifail Prysur, Gwyddoniaeth
Sgowtiaid - Gweithgaredd Naturiaethwr, Gweithgaredd Cadwraeth Fyd-eang

CSBC, CA1 a CA2

Sgiliau Allweddol
Ymchwilio

Arsylwi   
Cwestiynu   
Dosbarthu  
Adnabod    
Cofnodi  
Mesur

Geiriau Allweddol
Cynefin 

Amodau    
Mân-drychfil 

Cen    

 
Cysylltiadau Cwricwlwm 
Mae’r pwnc hwn yn helpu i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth 
y disgyblion mewn Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ABaCh.

CSBC
Deall y Byd    
Y Byd     

Ffocws y Pwnc
Pethau byw a’u cynefinoedd, planhigion ac anifeiliaid a gweithio’n wyddonol.     

Crynodeb
Mae gweithgareddau’r pwnc hwn yn annog plant i weld safleoedd claddu 
fel llecynnau pwysig i amrywiaeth o fywyd gwyllt. Maent yn annog y plant i 
archwilio gwahanol gynefinoedd ac edrych ar y safleoedd claddu o onglau 
gwahanol. Drwy ymchwilio i fân-drychfilod, cynefinoedd a choed, a hefyd 
rhywogaethau Prydeinig pwysig fel Draenogod, Cacwn, Cennau a Choed Yw, 
bydd y plant yn defnyddio ac yn datblygu sgiliau arsylwi a chofnodi a hefyd 
technegau gwaith maes syml.                             
Dyma’r gweithgareddau: Coed Cyfareddol, Gwarcheidwaid Gwyrdd, Mania 
Mân-drychfilod, Canfod Cynefin, Canfod Cennau, Creaduriaid Cartrefol - 
Draenogod, Cacwn, Nadroedd Defaid, Gwenoliaid Duon.

Dyfarniad John Muir
Darganfod
Archwilio
Gwarchod
Rhannu
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Canfod Cynefin 
Mae safleoedd claddu’n llefydd delfrydol ar gyfer astudio 
cynefinoedd amrywiol. Mae’r gweithgaredd a awgrymir 
yn cynnig syniadau i helpu plant i sylweddoli bod llawer 
o wahanol gynefinoedd yn eu safle claddu lleol a bod 
gan bob un amodau gwahanol i wahanol blanhigion 
ac anifeiliaid fyw ynddynt. Bydd y plant yn defnyddio 
technegau gwaith maes syml i ymchwilio.

Adnoddau
Chwyddwydr, fflachlamp, taflen disgyblion, 4 ffon stori, 
camera.
Canfod Cynefin - Cymharu a Gwrthgyferbynnu 

Cwestiynau Allweddol
Pam fod gan gynefinoedd wahanol amodau?

Syniadau ar gyfer Gweithgareddau
1. Canfod Cynefin – Archwiliwch y gwahanol ardaloedd 
mewn safle claddu. Gofynnwch i’r disgyblion chwilio 
am gymaint o wahanol fathau o gynefinoedd â phosib, 
e.e. cerrig beddau a chofadeiladau, ardaloedd cysgodol, 
craciau mewn waliau, glaswelltir tal a byr, gwrychoedd, 
coed, prysgwydd ac ati. Gwnewch fap sy’n tynnu 
sylw at y gwahanol gynefinoedd mewn safle claddu. 
Cofiwch gynnwys allwedd i ddangos lle mae’r gwahanol 
gynefinoedd i’w canfod ar draws y safle. 
2. Archwilio Glaswelltiroedd – Bydd arnoch angen 
llinyn, chwyddwydr, 4 ffon stori (brigau neu begiau 
bach), deunyddiau tynnu llun neu gamera i gwblhau’r 
gweithgaredd yma. Mae’r gweithgaredd yma’n annog 
plant i edrych yn fwy gofalus ar gynefin glaswelltir. 

Mewn grwpiau bychain, dewiswch ardal fechan o 
laswelltir i’w harchwilio’n fanwl. Mae glaswellt yn 
gyffredin mewn safleoedd claddu ac, ar yr olwg gyntaf, 
gall y glaswellt ymddangos yr un fath. Ond o edrych 
yn fanwl iawn, fe welwch chi lawer o wahaniaethau 
ac efallai y gwelwch chi lu o bethau eraill yn tyfu, gan 
gynnwys blodau, mwsoglau a meillion. 
Defnyddiwch chwyddwydr a fflachlamp a phenliniwch 
i chwilio. Chwiliwch am rywbeth sy’n tynnu eich sylw – 
rhywbeth anarferol neu wahanol. Tynnwch ei lun gyda 
chamera neu ei fraslunio a rhowch un o’ch ‘ffyn stori’ yn y 
ddaear i farcio’r safle. Pan mae’r pedair ffon yn y ddaear, 
defnyddiwch y llinyn i’w huno â’i gilydd. Dilynwch y 
llinyn o ffon i ffon; byddwch yn barod i ddweud wrth y 
grwpiau eraill am y pethau anarferol rydych chi wedi’u 
canfod. 
Pwynt trafod - Pam wnaethoch chi ei ddewis? Beth 
rydych yn ei hoffi amdano? Pam mae mor arbennig? 
Beth fyddai’n byw yno yn eich barn chi? Ydych chi’n gallu 
adnabod y rhywogaethau wnaethoch chi eu canfod? 
Gallech amrywio’r gweithgaredd yma ymhellach drwy 
annog y grwpiau i ddewis glaswellt mewn amrywiaeth 
o leoliadau gwahanol, gan gynnwys ardal gysgodol, 
mewn corneli, yn agos at waliau, o wahanol hyd ac ati. 
Cymharwch ddarganfyddiadau’r plant.             

3. Cymharu a Gwrthgyferbynnu – Chwiliwch am 
gynefin wal a’i archwilio gan ddefnyddio chwyddwydr a 
fflachlamp. Beth ddaethoch chi o hyd iddo? Cymharwch 
amodau cynefin y wal â gwahanol gynefin, cofnodwch 
y gwahanol blanhigion ac anifeiliaid a ganfuwyd yno 
gan ddefnyddio’r daflen canfod cynefin – cymharu a 
gwrthgyferbynnu. Casglwch esiamplau os yn bosib. 
Cofiwch gynnwys brasluniau gyda labelau a ffotograffau. 

Sesiwn i Bawb

Trafodwch y gwahanol rywogaethau a ganfuwyd yn 
byw yn y cynefinoedd. Pam mae arnynt angen llefydd 
gwahanol i fyw ynddynt? Dywedwch wrth eich partner.
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Canlyniadau Dysgu
Bydd y plant yn gwneud y canlynol:
• Adnabod ac enwi gwahanol gynefinoedd
• Adnabod a disgrifio amodau’r cynefin a sut 

maent yn wahanol           
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Yn Ôl yn yr Ysgol

Ysgrifennu Cyffrous 
Gwnewch lyfr ffeithiau neu dudalen o destun 
gwybodaeth am y planhigion neu’r anifeiliaid y cawsoch 
chi hyd iddynt yn ystod yr ymweliad â’r safle claddu. 
Gwnewch ymchwil ychwanegol mewn llyfrau ac ar y 
rhyngrwyd i ychwanegu mwy o wybodaeth.

Rhagor o Weithgareddau 
4. Helpu adar i greu eu cartref i nythu – yn y gwanwyn, 
rhowch ddeunyddiau nythu mewn bag llinyn a’i 
hongian i fyny yn rhywle yn y golwg e.e. coeden y tu 
allan i ffenest ystafell ddosbarth. Llenwch y bag gyda: 
gwlân defaid heb ei nyddu, stribedi o wlân gwau (tua 3 
modfedd o hyd), kapok, glaswellt sych, gwallt, mwsogl, 
darnau o linyn a phlu. Gwyliwch yr adar yn dod i dynnu 
darnau allan ar gyfer eu nythod. Cofiwch hongian 
hwn o ddechrau mis Mawrth tan ddiwedd mis Mai, ac 
ychwanegu mwy o ddeunydd a’i ail-lenwi’n gyson. 
5. Ymchwil – gwaith naturiaethwyr a chadwraethwyr 
ysbrydoledig fel John Muir, Octavia Hill, Alfred Russel 
Wallace a David Attenborough.
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