
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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Creaduriaid Cartrefol (ffocws CSBC)
Mae’r gweithgareddau a’r adnoddau yn yr adran hon yn 
rhoi sylw i brif rywogaethau Gofalu am Erw Duw, sydd 
wedi gwneud safleoedd claddu’n gartref iddynt. Mae’r 
awgrymiadau ar gyfer adnoddau a gweithgareddau’n 
canolbwyntio ar y Blynyddoedd Cynnar, fodd bynnag, 
gellir eu defnyddio gyda phob grŵp oedran a’u haddasu 
ar eu cyfer.
Yn aml iawn, mae Draenogod, Cacwn, Nadroedd Defaid 
a Gwenoliaid Duon yn dewis safleoedd claddu fel cartref. 
Gellir defnyddio’r wybodaeth, y syniadau a’r adnoddau 
cysylltiedig â’r rhywogaethau Prydeinig pwysig hyn 
a’u haddasu yn ystod neu ar ôl eich ymweliad â’ch safle 
claddu.

Draenog

Adnoddau
Templed Draenog 
Ffrâm ysgrifennu Draenog 
Cerdd - Hibernating Hedgehogs gan Tony Mitton

Gweithgareddau
1. Dwylo Draenogod – gwnewch brintiau llaw mewn 
gwahanol liwiau; torrwch nhw allan a rhowch brint llaw 
pawb gyda’i gilydd i greu pigau ar Ddraenog. Torrwch 
ben a phawennau Draenog i ychwanegu at y pigau.               
2. Templed Draenog - torrwch y templed Draenog allan 
ar gardfwrdd tenau a’i baentio. Casglwch ddail wedi 
syrthio i’w gludo ar y corff i greu pigau.                     

3. Gwneud Draenog – casglwch bethau pigog fel brigau 
a choesynnau. Gwnewch gorff Draenog allan o glai a 
gosodwch y deunyddiau pigog ynddo. Defnyddiwch 
hadau fel llygaid. 
4. Gofalu am Ddraenogod – mae dysgl fas o ddŵr 
mewn llecyn cysgodol mewn cyfnodau sych yn gallu 
achub bywyd Draenogod.
5. Creu Cynefin Draenog – gwnewch bentwr o goed 
gyda llawer o fylchau fel bod Draenogod yn gallu mynd i 
mewn iddo. Dylai’r pentwr fod yn uwch na 50cm a gellir 
ychwanegu pren newydd ato bob blwyddyn. (Gallech 
roi 4 ffon gornel ynddo ac wedyn pentyrru’r coed 
rhyngddynt i stopio’r pentwr rhag syrthio).
6. Dod yn ‘Hyrwyddwr Stryd Dros Ddraenogod!’ – 
rhagor o wybodaeth yn www.hedgehogstreet.org.

Rhestr o lyfrau am ddraenogod
The Very Helpful Hedgehog – Rosie Wellesley
Percy the Park Keeper – The Hedgehog Balloon – Nick
Butterworth
The Tale of Mrs Tiggy-Winkle – Beatrix Potter
One Snowy Night – Christina Butler
Hedgehog Howdedo – Lynley Dodd
The Heodegheg – Dick King-Smith
Prickly Poems – British Hedgehog Society

Hefyd, mae pecyn o weithgareddau sy’n rhoi sylw i 
Ddraenogod ar gael am ddim yn www.naturedetectives.
org.uk.







Hibernating Hedgehogs           

Here comes winter,

cold and grey.

The hedgehog tucks

itself away.

Here comes ice

and here comes snow.

It needs somewhere

warm to go.

Here comes mist

and freezing fog.

Here’s a good old

hollow log.

And here’s a pile

of leaves that’s deep.

It rolls up tight

and goes to sleep.

Tony Mitton




