
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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Neidr Ddefaid

Adnoddau
Templed Neidr Ddefaid 
Ffrâm Ysgrifennu Neidr Ddefaid
Helpu Nadroedd Defaid

Gweithgareddau
1. Cadwyni Papur Nadroedd Ddefaid – Gludwch 
stribedi o bapur mewn dolenni wrth ei gilydd. 
Ychwanegwch lygaid a thafod Neidr Ddefaid. 
2. Rholio Neidr Ddefaid – o does halen neu glai.
3. Creu Neidr Ddefaid droellog - torri plât papur yn 
droellog gyda’r pen yn y canol. Atodwch lygaid a thafod. 
Gwnewch dwll yn y canol i linyn, yn barod i’w hongian.   
4. Gwneud pyped Neidr Ddefaid – o hen hosan. 
Atodwch lygaid a thafod.
5. Symud fel Neidr Ddefaid.
6. Gwneud cofnod biolegol – gofynnwch i reolwr y safle 
claddu a yw wedi gweld Neidr Ddefaid ar y safle erioed. 
Os ydyw, gwnewch gofnod biolegol. Mae’n hawdd 
gwneud hyn - dim ond clicio ar www.caringforgodsacre.
org.uk sydd raid a mynd i Nadroedd Defaid ac wedyn 
Cerdyn Cofnodi a dilyn y camau syml.







Helpu Nadroedd Defaid 

Gwnewch bentwr o bren marw 
yn y glaswellt tal, neu bentwr 
o gerrig. Bydd hyn yn rhoi lle 
i Nadroedd Defaid orffwys, 
gaeafgysgu a hela am fân-
drychfilod yn ysglyfaeth. 

Gwnewch domen gompost 
mewn llecyn heulog. Bydd 
Nadroedd Defaid yn hela am 
fwyd yno ac yn cael gwres o’r 
haul. 

Mae Nadroedd Defaid wrth 
eu bodd gyda glaswellt tal. 
Gwnewch ardaloedd sydd â 
glaswellt o wahanol daldra, 
yn enwedig os ydyn nhw 
drws nesaf i domen gompost, 
pentwr o goed neu gerrig, wal 
neu wrych.   

Rydw i’n hoffi byw mewn llefydd 
tywyll, oer, lle mae bwyd i mi ei hela a 

llefydd i mi guddio ynddyn nhw. 




