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Archwilio effaith ddynol y newid yn yr hinsawdd

Her yr hinsawdd

Adnoddau trawsgwricwlaidd ar gyfer disgyblion 7–11 oed



Sesiwn 1
Beth yw’r newid yn yr 

hinsawdd?



Beth yr ydym yn ei wybod?



Tywydd neu hinsawdd?



clo
ud

Pelydrau’r haul yn 
cynhesu’r Ddaear.

Mae’r rhan fwyaf o’r gwres yn 
dianc i’r gofod gan oeri’r 
Ddaear.

Mae rhywfaint 
o’r gwres yn 
cael ei atal 
gan nwyon tŷ 
gwydr. 

Beth yw’r effaith tŷ gwydr?



Pam y mae’r hinsawdd yn cynhesu? 



Yr effaith tŷ gwydr mewn jar



Sesiwn 2
Beth yw’r newid yn yr 

hinsawdd?



Beth sy’n gyfrifol am hyn?



Bywyd can alwminiwm



Taith torth o fara 



Beth yw ôl troed carbon?



Rhowch y rhain yn eu trefn
Gwlad Allyriadau CO2 fesul pen 

(tCO2):
Safle byd-eang ar sail 
allyriadau CO2 fesul pen 
(tCO2):

Yr Emiraethau 
Arabaidd 
Unedig

27.1 3

UDA 17.7 8
Awstralia 15.6 12
Y DU 8.5 35
De Affrica 6.0 51
Tsieina 6.3 49
Brasil 2.5 70
India 1.7 79
Malawi 0.1 113



Pwy sy’n gyfrifol am hyn?

Allyriadau CO2 fesul unigolyn



Sesiwn 3
Effeithiau’r newid yn yr 

hinsawdd



Effeithiau’r newid yn yr hinsawdd



Dŵr



Cartrefi



Bwyd



Ffermwyr



Pysgota



Traethau



Canlyniadau’r newid yn yr hinsawdd

Pobl yn llwgu.

Lefelau’r 
môr yn codi

Y newid 
yn yr 

hinsawdd

Llifogydd mewn 
ardaloedd 

Arfordirol ac 
ardaloedd isel

Difrodi a dinistrio 
cartrefi, ysgolion a 

chnydau

Difrodi a dinistrio 
cynefinoedd.

Ni all plant 
fynd i’r ysgol.

Digwyddiadau 
tywydd eithafol 
yn fwy tebygol

Tymheredd yr 
aer a’r môr yn 

codi.

Prisiau 
bwyd yn 

codi.

Plant yn colli’r 
cyfle i gael 

addysg.

Ni all ffermwyr dyfu 
cnydau er mwyn 

gwerthu bwyd neu 
fwydo eu teuluoedd

Dim digon o arian 
gan bobl i brynu 

bwyd.

Pobl heb 
gartrefi.

Glawiad 
anghyson



Canlyniadau’r newid yn yr hinsawdd

Lefelau’r môr 
yn codi.

Y newid yn 
yr 

hinsawddDigwyddiadau tywydd 
eithafol yn fwy 

tebygol.

Tymheredd yr aer 
a’r môr yn codi.

Glawiad 
anghyson.

Llifogydd

Sychder
Ni all ffermwyr dyfu 

cnydau er mwyn gwerthu 
bwyd neu fwydo eu 

teuluoedd.
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