
Sgiliau'r Cwricwlwm Cenedlaethol

Saesneg  Cyfathrebu, yn glir ac yn hyderus, gan fynegi barn ac addasu'r sgwrs yn ôl diben 
a chynulleidfa, gan ddefnyddio ystum, goslef a chywair yn briodol i gynnwys y 
dysgwr.

Gwyddoniaeth Cyd-ddibyniaeth organebau yn y ddau amgylchedd hynny a sut cânt eu 
cynrychioli mewn cadwynau bwyd. 

 -  Sut mae pobl yn effeithio ar yr amgylchedd lleol.

Daearyddiaeth Disgrifio achosion a chanlyniadau newid mewn lleoedd ac yn yr amgylchedd.
 -  Byw yn fy myd i: gofalu am leoedd ac amgylcheddau a phwysigrwydd 

bod yn ddinesydd byd-eang.

ADCDF Yr amgylchedd naturiol. 

Bwriad Dysgu

• Cydnabod bod poblogaeth rhai anifeiliaid/rhywogaethau yn lleihau (rhywogaethau 
mewn perygl) oherwydd er enghraifft eu bod yn colli eu cynefinoedd neu'n cael eu 
hela. 

Beth yw 'rhywogaeth 
mewn perygl'?

Amlinelliad o'r Gweithgaredd

Bydd y plant yn tasgu syniadau am beth yw rhywogaeth mewn perygl.

Gofyn ac ateb cwestiynau agored. 

Gofyn cwestiynau am ffotograff.

Adnoddau

Nodiadau Post-it 

Taflen cwestiynau allweddol 

Taflen trafod lluniau

Ffeil ffeithiau Bronffraith
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Amlinelliad o r Wers

• Dweud wrth y plant eu bod yn mynd i fod yn 'dditectifs anifeiliaid mewn perygl'.  

• Defnyddio'r daflen annog cwestiynau allweddol i ddechrau trafodaeth.

• Gofyn i'r disgyblion ffurfio grwpiau trafod bach a nodi eu syniadau eu hunain ar 
nodyn Post-it. 

• Rhoi adborth i'r dosbarth a datblygu proffil o ddealltwriaeth y disgyblion o'r term 
'mewn perygl'. 

• Esbonio bod rhai anifeiliaid wedi diflannu'n llwyr o'r byd (dodo neu dinosor) ac 
eraill megis y blaidd, y lyncs a'r afanc, o ardal benodol. 

• Trafod rhai o'r cwestiynau allweddol sy'n codi. 

• Mewn grwpiau bach, annog y disgyblion i ysgrifennu cwestiynau ar y daflen trafod 
lluniau, sy'n ymwneud â'r hyn y maent wedi'i ddysgu. 

 

Beth yw 'rhywogaeth
mewn perygl'? 

"Sut mae'r anifeiliaid hyn 
wedi cael eu peryglu neu hyd yn oed 

wedi diflannu?" 

Beth sydd angen arnoch i fyw'n 
ddiogel?



Beth mae ei 
angen arnoch i fyw'n 

ddiogel?

Beth mae "mewn 
perygl" yn ei olygu?

Allwch chi feddwl am 
anfeiliaid sydd wedi 

diflannu?

Pwy 
sy'n penderfynu bod 

anifeiliaid mewn 
perygl? 

Pryd mae anifeiliaid 
yn cael eu peryglu?Yn eich tyb chi, pa 

anifeiliaid allai gael eu 
peryglu?

Allwch chi feddwl am 
unrhyw anifeiliaid lleol allai 

fod mewn perygl? 

Pam 
rydyn ni'n dweud bod 
rhai anifeiliaid mewn 

perygl? 

Ble mae anifeiliaid 
mewn perygl? 

Beth rydym yn ei 
wybod am rywogaethau 

mewn perygl?

Beth 
fydd yn digwydd i 
anifeiliaid mewn 

perygl? 
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