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Mae gan bobl ifanc gysylltiad naturiol â bywyd gwyllt 

ac yn teimlo’n angerddol am deyrnas yr anifeiliaid.  

Mae creaduriaid yng Nghymru, y DU a’r byd yn 

wynebu difodiant ar gyfradd frawychus. 

Mae’r gweithgaredd hwn yn edrych ar rai o’r 

anifeiliaid sy’n wynebu’r broblem hon ac mae’n gyfle 

i archwilio rôl bodau dynol o ran yr effaith ar 

gynefinoedd.  

Uchafbwynt y gweithgaredd yw creu masgiau 

anifeiliaid a phlacardiau sydd yn annog y plant i 

ledaenu’r neges bwysig hon ac ysbrydoli newid 

cadarnhaol yn yr ysgol.  



Allwedd wedi'i hanelu at CA2 uchaf 

 

Nodau Byd-eang: 

• 13 - Newid Hinsawdd 

• 14 - Bywyd Islaw Dŵr 

• 15 - Bywyd ar Dir 

 

Nodau: 

• Cymryd rhan mewn gwasanaeth ysgol yn tynnu sylw at anifeiliaid sydd mewn 
perygl a difodiant ledled y byd. 

 

Amcanion: 

• Archwilio'r materion sy'n arwain at anifail mewn perygl. 

• Deall bod effaith ddynol ar deyrnas yr anifeiliaid yn arwain at y mater hwn. 

• Codi ymwybyddiaeth o'r mater ar draws cymuned gyfan yr ysgol ac arwain y 
drafodaeth ar gamau gweithredu cadarnhaol i helpu. 

 

Adnoddau: 

• Cardiau adnoddau yn tynnu sylw at yr anifail a ddewiswyd. 

• Pecyn celf / crefft - corlannau / paent / cardbord / polion placard / deunyddiau / 
offer elastig / llinyn / sgrap ar gyfer gorymdaith os oes angen. 

 



Gweithgaredd 

1. Cynhaliwch drafodaeth dosbarth cyfan ar y cwestiynau canlynol – “Beth yw 

eich hoff anifeiliaid a pham?” – “A yw’r anifeiliaid hynny mewn perygl?” – 

“Beth sy’n achosi anifeiliaid i fod mewn perygl”? – “A yw anifeiliaid mewn 

perygl oherwydd Newid Hinsawdd”? 

2. Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o 5. 

3. Cyflwynwch bob grŵp i gerdyn adnoddau/masg anifail mewn perygl. 

4. Gofynnwch iddynt ddewis pwyntiau allweddol o’r wybodaeth y maent yn 

teimlo sydd yn bwysig ac yr hoffent eu rhannu gyda’r lleill. 

5. Gwnewch ymchwil bellach i’r anifail penodol a’r bygythiadau iddynt 

6. Heriwch y grŵp i wneud masg a phlacard o ddeunydd sgrap. Dylai’r masg 

gynrychioli’r anifail.  Mae templedi os oes angen ond anogwch syniadau 

eich hunain. 

7. Gorymdeithiwch o amgylch yr ysgol neu trwy’r gwasanaeth yn gwisgo’r 

masgiau ac yn dal y placardiau yn uchel i godi ymwybyddiaeth.  

 

Syniadau Ymestyn:  

• Archwiliwch ymhellach y problemau y mae anifeiliaid penodol yn eu hwynebu a 

chynlluniwch gamau cadarnhaol fydd yn helpu’r sefyllfa. 

• Archwiliwch anifeiliaid y DU sydd mewn perygl trwy golli cynefin.  Cynlluniwch 

gynllun i greu cynefinoedd penodol yn yr ysgol i gynorthwyo’r creaduriaid hyn. 

• Datblygwch y gweithgaredd ymhellach trwy’r celfyddydau mynegiannol – 

bwrdd stori o’r ffordd y mae eu hanifail wedi datblygu i fod mewn perygl trwy 

weithredoedd bodau dynol.  Datblygwch y rhain a’u perfformio i gynulleidfa 

ehangach. 
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https://www.wildlifewatch.org.uk/activity-sheets
https://ypte.org.uk/learn
https://worldwildlife.org/initiatives/wildlife-conservation
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