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Dull
  Ewch â’r dysgwyr y tu allan neu i ofod mawr clir yn yr ystafell / 

labordy. Dwedwch wrthyn nhw am sefyll mewn cylch. Rhannwch y 
cylch yn ddwy â sialc / pen ffelt / tâp i gynrychioli’r dŵr a’r tir. 

 Rhannwch y dysgwyr yn 5 grŵp: 

  Grŵp 1: bodau dynol; Grŵp 2: planhigion; Grŵp 3: pysgod; Grŵp 
4: anifeiliaid sy’n bwyta planhigion; Grŵp 5: anifeiliaid sy’n bwyta 
anifeiliaid a physgod. 

  Rhowch ddyrnaid o’r pasta i Grŵp 1 (bodau dynol) a dwedwch wrthyn 
nhw am ei wasgaru yn nwy ran y cylch. Mae’r pasta’n cynrychioli 
llygryddion o weithgareddau dyn. 

 Yna dylai Grŵp 1 ailymuno â’r cylch. 

  Gofynnwch i Grŵp 2 gamu i mewn i’r cylch, codi rhai o’r darnau pasta 
a sefyll ble roedd y pasta cyn iddyn nhw symud y darnau. Mae Grŵp 
2 yn blanhigion y mae’r llygredd yn eu hamgylchedd wedi effeithio 
arnyn nhw. Mae llygredd gan ddyn yn effeithio ar blanhigion tir a dŵr. 

Sut mae llygredd yn niweidiol i bopeth byw?

  Yna dylai Grwpiau 3 a 4 gamu i mewn i’r cylch, Grŵp 3 ar ochr y 
dŵr a Grŵp 4 ar ochr y tir. Dwedwch wrth y grwpiau hyn am “fwyta” 
planhigyn drwy gydio ym mraich y “planhigyn” ar eu hochr nhw o’r 
cylch. Mae llygredd yn effeithio ar bysgod ac anifeiliaid y tir sy’n bwyta 
planhigion mewn llawer ffordd. 

  Yn olaf, bydd Grŵp 5 yn camu i mewn i’r cylch ac yn “bwyta” 
pysgodyn neu anifail sy’n bwyta planhigion drwy gydio ym mraich 
“pysgodyn” neu “anifail sy’n bwyta planhigion”. Mae llygredd yn 
effeithio ar bob aelod o’r gadwyn fwyd. 

  Dwedwch wrth y dysgwyr am edrych o gwmpas y cylch. Pa grŵp sy’n 
rhoi’r argraff o fod heb eu heffeithio gan lygredd? Ydy hynny’n wir 
mewn gwirionedd? Mae Grŵp 1 (bodau dynol) yn dal i fod y tu allan i’r 
cylch – nhw greodd y llygredd ond ydy’r llygredd heb effeithio arnynt? 
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