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Rhagarweiniad 
Pan fydd y dysgwyr yn dod i mewn i’r labordy, cyflwynwch y gweithgareddau drwy ddosbarthu papurau blasu. 

Gan fod nodweddion celloedd derbynyddion blas yn cael eu pennu gan y genynnau, bydd pobl yn amrywio o safbwynt eu gallu i flasu rhai moleciwlau. Mae 
papurau blasu yn stribedi bach o bapur â chemegau ynddynt sy’n profi’r ffordd y bydd pobl yn blasu blasau gwahanol.  Er enghraifft, bydd blas chwerw ar 
bapurau ffenylthiocarbamid i saith person ym mhob deg, a bydd blas melys, hallt, chwerw, neu ddim blas o gwbl hyd yn oed ar bapurau sodiwm bensoad i 
wahanol bobl. Mae papurau rheoli ar gael hefyd. Gallwch gael y papurau hyn i gyd ar bris isel iawn.  

Bydd y dysgwyr yn:

•	rhagfynegi	ac	yna’n	penderfynu	eu	gallu	i	adnabod	samplau	o	fwyd	wrth	eu	blas	yn	unig	(daliwch	eich	trwyn	neu	gwisgwch	beg	dillad!)	ac	yna	wrth	eu	blas	
a’u harogl

•	casglwch	yr	holl	ddata	sydd	gan	y	dosbarth	ar	adnabod	samplau	bwyd	a	phenderfynwch	pa	ddull	oedd	yr	un	mwyaf	cywir	(gyda’r	arogl	a	hebddo)	

•	trafodwch	waith	y	synnwyr	blas			

•	lluniwch	eich	arbrofion	eich	hunan	i	ymestyn	yr	astudiaeth	ar	flas.

Arbrawf dosbarth
Bydd angen:

•	 Eitemau	bwyd	wedi’u	torri’n	dameidiau	o’r	un	maint	(ciwbiau	tua	1-2cm).	Dylai’r	ciwbiau	bwyd	hyn	gael	eu	paratoi	ymlaen	llaw	gan	y	technegydd	fydd	yn	
gwisgo menig latecs ac yn defnyddio technegau paratoi diogel. Storiwch y ciwbiau mewn cynwysyddion bach â chloriau arnynt yn yr oergell. Paratowch 
ddigon fel bod gan bob grŵp o ddysgwyr gynwysyddion â phedwar neu bump o’r eitemau isod neu eitemau yn eu tymor fydd yn hawdd eu cael. 
Ceisiwch	ddefnyddio	bwyd	sy’n	debyg	i’r	teimlad	ac	sydd	yr	un	mor	galed	(neu	feddal):	

DS. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwirio ynglŷn ag alergeddau bwyd cyn gadael i’r dysgwyr flasu’r bwyd.  

•	 Ffyrc plastig i flasu’r ciwbiau bwyd

•	 Sbectol / gwydrau diogelwch wedi’u cuddio i’w defnyddio fel mwgwd 

•	Afal
•	Taten
•	Taten	felys

•	Gellygen
•	Nionyn	/	winwnsyn			
•	Afal	pîn			

•	Melon
•	Mefusen	
•	Papaia

•	Erfinen
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Tabl Canlyniadau
Math o fwyd

Gyda’r arogl Heb yr arogl
Nifer	anghywir	 Nifer	cywir Nifer	anghywir	 Nifer	cywir

Afal
Taten

Taten	Felys
Gellygen

Nionyn/winwnsyn
Afal	Pîn
Melon

Mefusen
Papaia
Erfinen

•	 Pa ganran o’r atebion sy’n gywir neu’n anghywir, os byddwch yn cael arogli’r bwyd ac os na fyddwch yn cael arogli’r bwyd? Ydy arogl bwyd 
yn gwneud gwahaniaeth i’n gallu i flasu’r bwyd hwnnw? Pam? Ydy e’n wahaniaeth mawr? 

•	 Pam mae’r blas sydd ar y bwyd yn wahanol pan fydd annwyd arnoch chi?

•	 Pam rydyn ni’n gallu blasu bwyd?

•	 Pam mae synnwyr blas yn bwysig i ni?

•	 Sut mae synnwyr blas neu arogl yn ein helpu i oroesi?

•	 Fydd tybaco neu alcohol yn effeithio ar y synnwyr blas neu arogl?
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