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Crynodeb

Mae Delyth y ddraig wedi mynd i ymweld â’i 
chefnder bach, Dilwyn, i weld a yw eisiau mynd 
allan i chwarae. Ond nid yw Dilwyn yn teimlo’n 
rhy dda. Ymunwch â Delyth wrth iddi ymchwilio 
i beth sydd wedi gwneud Dilwyn yn sâl. Mae’r 
sioe ryngweithiol hon yn annog disgyblion i 
weithio gyda’i gilydd i enwi rhannau allanol y 
corff ac i ymchwilio i esgyrn a’r prif organau 
mewnol. Gall disgyblion wrando ar guriad eu 
calon ac ymchwilio i belydr-x. Bydd disgyblion 
yn defnyddio’u gwybodaeth a’u profiad i ganfod 
beth sydd wedi gwneud Dilwyn yn wael. Yna cânt 
eu herio i baratoi bocs bwyd iddo i ddysgu am 
fwyta’n iach. 

Hawlfraint

Gall athrawon atgynhyrchu’r deunyddiau canlynol heb dorri hawlfraint, cyn belled y gwneir 
copïau ar gyfer defnydd yn eu hysgolion eu hunain. Rhaid cael caniatâd Techniquest cyn 
atgynhyrchu’r deunyddiau hyn at unrhyw bwrpas arall. 

Cydnabyddiaethau  

Diolch arbennig i ddisgyblion ac athrawon Ysgol Gynradd Kitchener, Ysgol Gynradd Radnor ac 
Ysgol Gynradd Lansdowne am eu cefnogaeth a’u syniadau.
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Hwyl gyda Lluniau

Gall disgyblion e-bostio eu 
sylwadau a’u lluniau o’u hamser yn 
Techniquest i: 

DelythDragon@techniquest.org

Bydd Delyth yn dewis ei hoff 
e-bostion a ffotograffau a bydd 
y rhain yn cael eu harddangos 
yn Techniquest. Cofiwch chwilio 
amdanynt y tro nesaf y byddwch yn 
ymweld.

Ym mhob un o’r ffotograffau canlynol, 
mae Delyth yn gofyn cwestiwn sy’n 
gysylltiedig â’r gweithdy. 
• Rhowch sialens i’r disgyblion ateb y 

cwestiynau. 
• Gofynnwch i’r disgyblion a ydynt yn 

cofio’r gwrthrych a sut y’i defnyddiwyd 
yn y gweithdy. Beth maent yn ei gofio 
amdano?

• Beth wnaethant ddarganfod yn y 
gweithdy?  

• Gall y disgyblion wneud llun o’u hoff 
ran o’r gweithdy. Gallant ychwanegu 
swigod meddwl, fel y rhai yn y 
ffotograff o Delyth, i egluro pam eu 
bod yn ei hoffi.



Allwch chi enwi’r 
bwydydd hyn? Pa rai 
o’r rhain ydych chi’n 

eu bwyta? 
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Pam oeddwn yn 
teimlo’n wael? 
Beth a ddysgais 

gan Delyth?  
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Beth yw enw’r 
llun hwn?

Pa ran o’r corff 
yw hwn?
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Beth yw hwn?
Beth yw ei bwrpas? 

Pwy sy’n ei 
ddefnyddio?
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Beth sydd ei angen arnoch:
• Darnau mawr o bapur
• Creonau neu bensiliau lliw

Beth i’w wneud:
• Plygwch y papur yn draeanau. 
• Rhannwch un darn o bapur i bob disgybl. 
• Gofynnwch i’r disgyblion wneud llun pen ar 

frig y papur yn y traean cyntaf. Dylent geisio 
llenwi gymaint o’r traean hwn o’r papur â 
phosibl. Gall disgyblion wneud llun o bobl, 
anifeiliaid, neu hyd yn oed fwystfilod. 

• Wedi i bawb wneud llun pen, dylent droi eu 
papur drosodd i ddangos y darn canol 
gwag. 

• Dylai’r disgyblion roi’r papur i’r person sy’n 
eistedd ar eu hochr chwith. Ni ddylai’r 
disgybl y maent yn ei roi iddynt edrych ar y 
llun o’r pen. 

• Yna mae’r disgyblion yn gwneud llun torso 
a breichiau yn y darn canol. Dylent geisio 
llenwi gymaint o’r traean hwn o’r papur â 
phosibl. Eto, gallant wneud llun o berson, 
anifail neu fwystfil. 

• Wedi iddynt orffen llunio eu torsoau, dylai’r 
disgyblion droi’r papur unwaith eto, i 
ddangos traean isaf gwag y papur. 

• Dylai’r disgyblion roi’r papur i’r person sy’n 
eistedd ar eu hochr chwith. Eto, ni ddylent 
edrych ar yr hyn sy’n cael ei lunio.

• Yn y rhan olaf hon, dylai disgyblion lunio 
coesau a thraed. 

• Wedi iddynt orffen, dylai’r disgyblion roi eu 
lluniau i’r person ar eu hochr chwith. 
Gallant agor y papur a gweld y dryslun! 

• Anogwch y disgyblion i ddisgrifio’u dryslun. 
A allant roi enwau iddynt? Sut maent yn 
edrych? Cyfeillgar? Cas? Doniol?

Dryslun!
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Ras Fwyd
Roedd Delyth wrth ei bodd yn helpu 
Dilwyn i baratoi ei becynnau bwyd ar 
gyfer yr ysgol. Rhowch gynnig ar y gêm 
hon a gweld a allwch enwi llawer o 
fwydydd gwahanol.

Beth sydd ei angen arnoch:
• Llawer o wahanol luniau o fwyd. 

Gellid argraffu’r rhain oddi ar y 
we neu eu torri o gylchgronau. 
Gallech ofyn i ddisgyblion ddod â’r 
delweddau gyda nhw i baratoi ar 
gyfer y gweithgaredd hwn. 

• Gofod mawr ar gyfer rhedeg o 
gwmpas.

Beth i’w wneud: 
• Rhowch yr holl ddelweddau o 

wahanol fwydydd o gwmpas ymylon 
yr ystafell. 

• Anogwch y disgyblion i sefyll yng 
nghanol yr ystafell.

• Gwaeddwch enw bwyd neu bryd 
bwyd. Er enghraifft, gallech waeddi 
‘Ffrwyth”, “siocled” neu “frecwast”. 

• Pan fyddwch yn gwaeddi, mae 
angen i’r disgyblion rasio i ganfod 
llun o fwyd sy’n cyfateb i’r hyn yr 
ydych wedi ei waeddi. 

• Gofynnwch i ddisgyblion egluro’u 
dewisiadau. Mae’n rhaid i unrhyw 
ddisgybl sy’n dewis y bwyd anghywir 
(er enghraifft, cyw iâr i frecwast) 
golli un tro. 

• Chwaraewch y gêm am tua 10 i 15 
munud. 

Gofynnwch i’r disgyblion:

• Pa fwyd ydych yn ei fwyta i frecwast? 
• Pam fod brecwast yn bwysig? 
• Pa fwyd ydych chi’n ei fwyta fel 

byrbryd? 
• Pa fwydydd y dylem fwyta llawer 

ohonynt?
• Pa fwydydd na ddylem fwyta llawer 

ohonynt? 
• Beth yw eich hoff fwyd? 
• Pa fwyd nad ydych yn ei hoffi? 
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Siartiau Bwyd

Beth sydd ei angen arnoch:
• Papur 
• Glud
• Lluniau o fwyd
• Creonau

Beth i’w wneud:
• Gofynnwch i ddisgyblion gadw 

cofnod o’r bwyd y maent yn ei 
fwyta bob diwrnod am wythnos.

• Dylai disgyblion gwblhau siart, fel 
yr un isod, i ddangos y gwahanol 
fwydydd y maent wedi eu bwyta. 
Gall y disgyblion naill ai lunio yn y 
bocsys gyda chreonau, neu gallant 
dorri lluniau o gylchgronau neu o’r 
rhyngrwyd a’u gludo yn eu lle.

 

Gofynnwch i’r disgyblion:

• Pa fwydydd ydych chi wedi ei 
fwyta fwyaf yn ystod yr wythnos? 

• Sawl cyfran o ffrwythau a llysiau 
ydych chi wedi eu bwyta bob 
diwrnod?

• A ddaru chi fwyta’r un faint o 
fwyd bob diwrnod? 

• Beth oedd eich hoff fwyd yr 
wythnos hon?

• Faint o fwydydd melys ydych chi 
wedi eu bwyta’r wythnos hon?

• Pa ddiodydd ydych chi wedi eu 
cael yr wythnos hon? Ai diodydd 
poeth neu oer yw’r rhain?

• A oes unrhyw rai o’r disgyblion 
wedi bwyta’r un peth â chi? 

Dydd Llun
Dydd 

Mawrth
Dydd 

Mercher Dydd Iau
Dydd 

Gwener
Dydd

Sadwrn Dydd Sul
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Gweithdy Gofodion Corfforol

Lluniau Delyth o’r gweithdy

Dryslun! - gweithgaredd ôl-
weithdy

Ras fwyd - gweithgaredd ôl-
weithdy

Siartiau bwyd - gweithgaredd 
ôl-weithdy

 

   

  

  

 

 










