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Dull
  Dylai pob dysgwr godi cerdyn adnabod (gallant fod yn sioncod y 

gwair, yn llygod coch neu’n hebogiaid)

 Gwasgarwch luniau’r ŷd o gwmpas y dosbarth.

  Nawr mae 10-20 eiliad gan sioncod y gwair i hela am fwyd. Byddant  
yn rhoi’r ŷd y byddant yn dod o hyd iddo yn eu “stumog” (bag papur).  

  Ar ôl 10-20 eiliad, bydd y llygod coch yn dechrau hela sioncod y  
gwair. Bydd rhaid i bob sioncyn y gwair y bydd y llygoden goch yn  
ei ddal roi cynnwys ei stumog (y bag papur) i’r llygoden goch, ac yna 
eistedd i lawr. 

  Ar ôl 15 eiliad arall, bydd yn bryd i’r hebogiaid hela’r llygod coch.  
Bydd rhaid i bob llygoden goch y bydd hebog yn ei dal roi cynnwys  
ei stumog (y bagiau papur) i’r hebog, ac yna eistedd i lawr. 

 Dylai pawb na chafodd eu dal wacáu cynnwys eu stumog. 

 Caiff y cynnwys ei rannu yn ddau grw^p, un melyn ac un coch, a’u cyfrif.   

 Dylid cofnodi’r canlyniadau.

•  Rhowch wybod i’r dysgwyr i’r ŷd coch gael ei chwistrellu â 
phlaleiddiad.   

•  Os oedd unrhyw ŷŷd coch yn “stumog” sioncyn y gwair, gallwch 
ystyried i’r sioncyn hwnnw farw o wenwyn plaleiddiad.   

•  Gallwch ystyried bod pob llygoden goch roedd hanner neu fwy  
o’i chyflenwad bwyd yn goch, yn farw hefyd. 

•  Efallai na fydd yr hebog yn marw y tro hwn ond, os bydd llawer o 
blaleiddiad yn cronni yng nghorff yr hebog, gallai niweidio ei system 
genhedlu. Mae’n bosib y bydd plisg unrhyw wyau yn rhy denau i 
oroesi’r broses nythu.  

Beth mae’r canlyniadau  
yn ei ddangos

Bydd y gweithgaredd hwn yn dangos y canlyniadau pan fydd 
plaleiddiaid yn mynd i mewn i’r gadwyn fwyd.

•  

•  Ll 3b: Cardiau adnabod (sioncod y gwair,  

llygod coch, hebogiaid)

• Ll 3b: Cardiauŷŷd (48 coch a 96 melyn) 

• Bagiau papur (neu debyg)

Defnyddiau


