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Mesur cynhwysedd yr ysgyfaint
Bag aer •  

• Balwnau

• Tâp mesur

•  Pen a phapur i gofnodi’r canlyniadau

Defnyddiau

Dull
        Dylech enchwythu’r balŵn gymaint ag y gallwch gydag ond un anadl.   

       Mesurwch gylchedd pob balŵn â’r tâp mesur.
       Dylech wneud hyn ddwywaith eto, a chymryd cyfartaledd y tri phrawf.  

Gweithgaredd 1  
Defnyddio balwnau i fesur cynhwysedd yr ysgyfaint 

Rhybudd! Ni ddylai disgyblion sydd ag asthma wneud y gweithgaredd hwn.
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Mesur cynhwysedd yr ysgyfaint
Bag aer •  

• Powlen fawr (powlen golchi llestri 

   neu un debyg) 

• Potel ddiod 2 litr wag (â’r clawr)

• Tiwbin plastig 

• Pen a phapur i gofnodi’r canlyniadau

Defnyddiau

Gweithgaredd 2  

Defnyddio dŵr i fesur cynhwysedd yr ysgyfaint

Rhybudd! Gwnewch yn siŵr eich bod yn sychu’r tiwbin ag antiseptig (neu debyg) ar ôl i bob disgybl ei ddefnyddio.

Dull
  Llenwch y bowlen â dŵr hyd at ddyfnder o ryw 8cm. Llenwch y botel ddiod 

â dŵr a rhowch y clawr nôl ar y botel.  

  Rhowch y botel wyneb i waered yn y bowlen o ddŵr a thynnwch y clawr
i ffwrdd heb adael dim dŵr o’r botel (gwnewch yn siŵr eich bod yn dal
y botel yn ei lle drwy’r arbrawf).     

 Rhowch diwbin plastig yn y botel.  

  Cymerwch anadl mawr a chwythu cymaint o aer ag y gallwch i mewn i’r 
tiwbin gan ddadleoli peth o’r dŵr o’r botel.  

  Marciwch lefel y dŵr ar y botel cyn ac ar ôl chwythu, a’u cofnodi.

 Cymharwch y data a gasglwyd gennych o’ch arbrawf.  

Pwyntiau trafod
• Beth wnaeth yr arbrofion hyn ei ddangos? 

• Pwy oedd yn gallu chwythu’r mwyaf o aer i’r botel/balŵn? 

• Beth yw’r nodwedd sy’n galluogi person i wneud hyn? 

• Pa ffactorau eraill allai fod yn newid faint o aer bydd person yn ei anadlu 
   allan?

Gwaith estynedig
Gallai’r disgyblion ymchwilio i’r ffordd y newidiodd cynhwysedd 
eu hysgyfaint wedi iddynt wneud ymarfer corff, bwyta, 
neu ar dymereddau gwahanol. 

 


