
LLENCYNDOD

SBERM AC WY YN
UNO Â’I GILYDD

EMBRYO

CAILL

PIDYN

DECHRAU
Beth yw ffrwythloni?

Bydd wy wedi’i
ffrwythloni yn
tyfu yn... ?

Pa organ sy’n
cynhyrchu sbermau?

Pa organ a ddefnyddir
i drosglwyddo sbermau

i gorff y fenyw?

Pa organ sy’n
ychwanegu hylif

i’r sbermau?

CHWARREN BROSTAD

SEMEN

Y GROTH

OFARI

MAE’N CODI 

Beth rydym yn galw’r
sbermau a’r hylif

gyda’i gilydd?

Y tu mewn i ba organ
y bydd y baban pan

fydd yn tyfu?

Ym mhle mae’r wyau’n
cael eu cynhyrchu?

Beth fydd yn digwydd
i bidyn dyn pan fydd

wedi’i gyffroi’n rhywiol?

Ym mhle bydd
ffrwythloni’n digwydd?

Cardiau cenhedlu



YN Y DDWYTHELL WYAU

UN

EMBRYO

Y BRYCH 

RHOI BWYD AC
OCSIGEN a CHAEL

GWARED AR WASTRAFF

Sawl wy fydd menyw yn
ei ryddhau fel arfer

bob mis?

Pa enw a roddir ar wy
wedi’i ffrwythloni pan

fydd wedi dechrau tyfu?

Pa organ fydd yn tyfu
yn y groth gyda’r baban

yn ystod y cyfnod
beichiogi? 

Beth yw gwaith y brych?

Beth sy’n diogelu’r
ffoetws wrth iddo dyfu?

HYLIF AMNIOTIG
YN Y SACH AMNIOTIG

Y WAIN

LLINYN BOGAIL

HORMONAU

YN YR YMENNYDD

Beth yw enw
arall ar y fagina?

Pan gaiff baban ei eni,
mae wedi’i gysylltu

wrth ... ?

Pa enw a roddir ar
y cemegau sy’n rhoi
cychwyn ar y cyfnod

glasoed?

Ym mhle caiff y cemegau
hyn eu cynhyrchu?

Sut caiff hormonau eu
cludo o gwmpas y corff?

Cardiau cenhedlu



YN Y GWAED

Y MISGLWYF

Y MISLIF 

28 DIWRNOD

Pan fydd merch yn
cychwyn ar ei chyfnod
glasoed, beth fydd yn
digwydd iddi bob mis?

Yr enw gwyddonol
ar y misglwyf yw ... ?

Fel arfer bydd y
cylchred fislifol yn
parhau am ... ?

Caiff wyau eu rhyddhau
fel arfer ar ...?

DIWRNOD 14

OFYLU

BRONNAU, 
Y MISGLWYF,

GWALLT AR Y CORFF

GWALLT AR Y CORFF,
Y LLAIS YN DYFNHAU,

CYNHYRCHU SBERMAU,
CYHYRAU MWY O FAINT

Gelwir y broses o
ryddhau wy o’r
ofari yn ... ?

Nodweddion rhyw
eilaidd merched yw ... ?

Nodweddion rhyw
eilaidd bechgyn yw ... ?

Enw arall am
glasoed yw?

Cardiau cenhedlu
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