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Archwilio effaith ddynol y newid yn yr hinsawdd

Her yr hinsawdd

Adnoddau trawsgwricwlaidd ar gyfer disgyblion 7-11 oed



Sesiwn 4
Straeon am y newid yn yr 

hinsawdd



Beth yw eich barn?

Anghytuno Cytuno



Ar bwy y mae hyn yn effeithio?



Straeon am y newid yn yr hinsawdd

Martina, Uganda



Straeon am y newid yn yr hinsawdd

Lucia, Bolivia



Straeon am y newid yn yr hinsawdd

Hasina, Bangladesh



Straeon am y newid yn yr 
hinsawdd

Martin, Malawi



Sesiwn 5
Addasu i’r newid yn yr 

hinsawdd



Beth y mae addasu i’r newid yn 
yr hinsawdd yn ei olygu? 



Addasu i’r newid yn yr hinsawdd

Datblygu systemau rhybuddio ym Mheriw



Addasu i’r newid yn yr hinsawdd

Hyfforddi ffermwyr yn Indonesia



Addasu i’r newid yn yr hinsawdd

Meithrin ymwybyddiaeth yn 
Ynysoedd y Philippines



Os ydych yn gweithio i Oxfam ...



Llifogydd yn Bangladesh
Gall dŵr yfed gymysgu gyda dŵr llifogydd budur a 
charthffosiaeth. Gall hyn wneud pobl yn sâl ...
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Ffynhonnau uwch Toiled ar ddŵr



Llifogydd yn Bangladesh
Gall cartrefi a chnydau pobl gael eu golchi i ffwrdd, 
gan eu gadael heb loches na bwyd.

Cartrefi mewn 
safleoedd uwch

Gardd ar ddŵr



Llifogydd yn Bangladesh
Efallai na fydd pobl sy’n byw mewn pentrefi bach ac 
ynysig iawn yn gwybod pryd y mae’r llifogydd yn dod. 

Pwyllgorau paratoi ar 
gyfer trychinebau

Rhybudd cynnar o 
lifogydd drwy radio



Llifogydd yn Bangladesh
Mae’r hinsawdd yn newid, sy’n golygu bod y tywydd yn 
Bangladesh yn fwy anodd ei ragweld a bod llifogydd yn 
fwy tebygol. 

Ymgyrchu



Stori Sahena



Stori Sahena



Stori Sahena



Stori Sahena



Stori Sahena



Stori Sahena



Stori Sahena



Sesiwn 6
Cymryd camau yn erbyn y 

newid yn yr hinsawdd



Beth y mae cymryd camau yn ei olygu?



Pwy a ddylai gymryd camau?

Pobl ag 
awdurdod

Pobl eraill

Fy 
ffrindiau

Fi



• Meithrin ymwybyddiaeth: rhannu cyfleoedd i ddysgu am 
effaith y newid yn yr hinsawdd ar bobl.

• Ymgyrchu: gofyn i bobl sy’n gwneud penderfyniadau wneud 
popeth posibl er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a 
chefnogi cymunedau i addasu i’r newid yn yr hinsawdd.

• Bod yn fwy gwyrdd: gall unigolion, ysgolion a chymunedau 
gymryd camau er mwyn lleihau eu hallyriadau. 

• Codi arian: codi arian ar gyfer elusennau sy’n ymgyrchu yn 
erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Y MATHAU O GAMAU Y GALL POBL 
EU CYMRYD



Mwyaf effeithiol

Lleiaf effeithiol

Codi arian a’i roi i 
elusen sy’n ymgyrchu 
yn erbyn y newid yn yr 

hinsawdd.

Ysgrifennu at ein ASau er 
mwyn gofyn i’r Llywodraeth 
wneud mwy er mwyn mynd 

i’r afael â’r newid yn yr 
hinsawdd

Creu taflen neu boster 
am y newid yn yr 
hinsawdd gan ei 

arddangos yn yr ysgol 
ac yn y gymuned leol

Rhoi camau yn eu trefn



Gweithgaredd Adnoddau 
y mae eu 
hangen

Pwy sy’n 
gyfrifol?

Y gefnogaeth 
sydd ei 
hangen

Terfyn amser Tystiolaeth o 
lwyddiant

Cynllunio camau


	Her yr hinsawdd
	Sesiwn 4 Straeon am y newid yn yr hinsawdd
	Cytuno
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Sesiwn 5 Addasu i’r newid yn yr hinsawdd
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Sesiwn 6 Cymryd camau yn erbyn y newid yn yr hinsawdd
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31

