
Trosglwyddo clefydau
Trosglwyddo •  

•  Un blwch ffilm a’i 

glawr ar gyfer pob 

disgybl, y blychau 

wedi’u rhifo 1-4

 • Blawd 

 • Soda pobi

 • Finegr

 •  Pen a phapur  

i gofnodi’r  

canlyniadau

Defnyddiau

Dull
        Dylai’r athro/technegydd lenwi’r rhan fwyaf o’r blychau â blawd 

hyd at yr hanner. 

        Llenwch ganran bach o’r blychau hyd at yr hanner â soda pobi. 
Ar waelod pob blwch ysgrifennwch rif 2-4 ar gyfer y blychau blawd 
a’r rhif 1 ar gyfer y blychau soda pobi.

Cyflwyno’r cefndir
Rhowch un blwch i bob disgybl gan ddweud wrthyn nhw bod sawl un 
ohonyn nhw newydd ddal clefyd. Maen nhw’n mynd i barti ac yn mynd 
i rannu eu diod â dau berson arall. Os bydd rhywun am rannu gyda 
nhw, rhaid iddyn nhw gytuno. 

Cefndir 
Bydd y gweithgaredd hwn yn efelychu’r broses o drosglwyddo clefyd 
trosglwyddadwy. Bydd y disgyblion yn dadansoddi data er mwyn 
adnabod y person cyntaf i gael ei heintio a chyfrifo canran yr heintio 
wedi’r broses drosglwyddo ffug.  
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Trafodaeth
•  Ar y bwrdd, rhestrwch bob disgybl gafodd ei heintio a threfn y 

cyfnewid powdrau.  

•  Dylai’r disgyblion weithio mewn grwpiau i gael pennu pwy, yn eu 
barn nhw, oedd y cyntaf i gael yr haint (esboniwch y gallai hyn  
olygu mwy nag un disgybl). 

• Dylai’r clefyd fod wedi dechrau ym mhob blwch â’r rhif 1 arno. 

Yn y dosbarth
•  Dylai’r disgyblion ysgrifennu enw dau ddisgybl arall sydd yn yr 

ystafell, ar bapur. 

•  Gofynnwch i’r disgyblion fynd at bob enw ar eu rhestr a chyfnewid 
powdrau drwy arllwys y powdr i gyd i un blwch; yna ysgwyd y blwch 
a rhannu’r powdr yn gyfartal rhwng y ddau flwch. 

•  Dylai’r disgyblion ysgrifennu i lawr drefn y disgyblion y gwnaethon 
nhw gyfnewid powdrau â nhw. 

•  Pan fydd pawb wedi cyfnewid powdrau, arllwyswch finegr i’r blwch. 
Os bydd soda pobi yn y blwch, bydd y powdr yn ewynnu. Os mai 
blawd yn unig fydd yn y blwch, bydd y finegr yn sefyll ar ben y 
blawd heb ewynnu. 
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