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nghroen?
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Dull
Dewiswch dri dysgwr yn eich grŵp: un yn gofnodwr, un yn arbrofwr ac un i 
fod yn destun yr arbrawf.  

Mynnwch y daflen cofnodi data a dechreuwch yr arbrawf ar y rhan gyntaf 
o’r croen sydd ar y rhestr, sef y talcen. Bydd rhaid i’r dysgwr fydd yn 
gwneud yr arbrawf naill ai gau ei (l)lygaid neu wisgo mwgwd. 

Dylai’r arbrofwr ddefnyddio corcyn â dau ddeintbig wedi’u rhoi ynddo. 
Gallwch ddefnyddio un corcyn a symud y deintbigau fel eu bod ar 
wahanol bellterau oddi wrth ei gilydd, neu gallwch ddefnyddio sawl corcyn 
â’r ddau ddeintbig ym mhob un ar wahanol bellterau oddi wrth ei gilydd.  

Dylai’r arbrofwr ddechrau â deintbigau fydd 50mm oddi wrth ei gilydd. 
Gwnewch yn siŵr y bydd y ddau bwynt yn cyffwrdd â’r croen ar yr un 
pryd.   

Bydd y cofnodwr data yn gofyn sawl pwynt y bydd y person yn ei deimlo. 
Os bydd yn teimlo dau, symudwch y pwyntiau’n nes at ei gilydd (tua 
40mm ar wahân) a gwiriwch unwaith eto. 
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Cyfarpar  
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Gwnewch hyn hyd nes y cewch hyd i’r pellter lleiaf lle y bydd y 
person yn dal i deimlo dau bwynt ar wahân. Pan fydd y dysgwr 
yn dweud “un pwynt” am y tro cyntaf, dylech symud y ddau 
bwynt 1 neu 2mm oddi wrth ei gilydd ar y tro a cheisiwch gymryd 
mesuriadau cywir iawn.  

Pan fyddwch wedi cael hyd i’r pellter lleiaf, gall y cofnodwr fesur y 
pellter mewn mm rhwng y ddau bwynt ar yr un pryd ag y bydd yr 
arbrofwr yn dal y pwyntiau ar y dysgwr sy’n destun yr arbrawf. 

Gwnewch yr un broses ar y rhannau eraill o’r croen sydd ar y 
daflen cofnodi data yn eu tro. 

Defnyddiwch ddeintbigau newydd os byddwch yn arbrofi ar berson 
arall. 



Pa mor sensitif yw fy nghroen?
Data ac arsylwadau 
Wedi i chi fesur a chofnodi pob pellter ar y daflen gofnodi, cyflwynwch y data yn y ffordd fwyaf clir y gallwch. 

Y cwestiynau mawr 
• Sut mae eich canlyniadau’n cymharu â rhai’r grwpiau eraill?  

• Ai’r un yw’r pellter rhwng y ddau bwynt ar rannau gwahanol o’r croen? 

• Pa rannau o’r corff yw’r rhai gorau ar gyfer dweud bod dau bwynt yn 
cyffwrdd â nhw hyd yn oed pan fydd y pwyntiau’n agos iawn at ei 
gilydd?  

• Pan rannau o’r croen sydd â’r mwyaf o dderbynyddion: y rhannau lle 
mae’r pellter rhwng y ddau bwynt yn fach neu’r rannau lle mae’n fawr. 
Pam mae hynny yn eich barn chi? 

• Pa ran o’ch ymennydd yw’r fwyaf: yr un sy’n cael gwybodaeth 
o’r croen lle y mae llawer o dderbynyddion neu’r rhan sy’n cael 
gwybodaeth o’r croen lle nad oes ond ychydig o dderbynyddion?  

• Sut mae gwybodaeth o’r derbynyddion synhwyraidd yn y croen yn 
cyrraedd yr ymennydd?  

• Rhowch dri chasgliad o’r arbrawf heddiw sy’n bwysig yn eich barn chi. 
Wnaeth rhywbeth oedd yn newydd i chi eich synnu? 

Cwestiynau eraill
• Pam rydych chi’n credu bod cymaint o dderbynyddion synhwyraidd 

gan ein dwylo?   

• Fyddech chi’n credu bod yr un faint gan ein traed?

• Fyddai’r un faint o dderbynyddion gan tsimpansî yn ei ddwylo ag yn ei 
draed? Pam? 

• Oes mwy na’r nifer gyfartalog o dderbynyddion gan unrhyw rannau o’r 
corff rydyn ni heb eu profi? 

• Sut mae Braille yn gweithio? Pa mor agos i’w gilydd mae’r dotiau 
mewn llyfr Braille? 
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Taflen ganlyniadau
Enw:                                                              

Graff o’r data 
Enw:                                                              

Y rhan o’r croen sydd i’w brofi 
Y pellter lleiaf lle mae’n bosib 

gwahaniaethu rhwng dau bwynt 
mewn milimetrau (mm) 
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Cledr y llaw

Blaen y bys bawd

Blaen y mynegfys 
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