
MICROFIBRES
Beth yw effeithiau microplastigau?



Amcanion

• Diffinio microplastigau a microffibrau

• Esbonio ffynonellau ac effeithiau microffibrau yn fanwl

• Datblygu sgiliau ymchwil a gwneud gwaith ymchwil ar

ficroffibrau

• Cymhwyso gwybodaeth o ficroblastigau i fywyd bod dydd

drwy weithredu @ArFrigYDon a rhaglen Eco-Sgolion



Beth yw Microplastigau?

Trafodwch y delweddau yn eich grwpiau.  Cwblhewch y grid gasglu.



Matrics Cwestiynau
Defnyddiwch y fatrics cwestiynau i ddatblygu cwestiynau e.e. Pryd mae……? Sut ………..?

Is Uwch

Is
U

w
ch



Rydych chi’n mynd i wneud ymchwil ar microplastigau. 

Rydych chi’n mynd i ddarllen yr erthyglau a dadansoddi’r 
wybodaeth ynddyn nhw. 

Cam 1 - Darllen yr erthygl

Cam 2 - Uwcholeuo/tanlinellu’r wybodaeth gan 
ddefnyddio’r allwedd PESTLE i adnabod gwybodaeth 
wleidyddol, amgylcheddol, economaidd ac yn y blaen. 
Efallai na fydd eich erthygl yn cynnwys yr wybodaeth i 
gyd. 

Cam 3 - Gwneud nodiadau ar yr wybodaeth am eich 
meddyliau, cwestiynau, pryderon ac yn y  blaen. 

Cam 4 - Gwneud dadansoddiad RURU

Beth yw microplastigau?

Diduedd
Diddordeb Breintiedig
Rhagfarn
Arbenigedd 

Ai hwn yw'r fersiwn 
fwyaf diweddar?



Esiamplau o  PESTLE a RURU







Ymchwiliad
Offer

Amrywiaeth o ddefnyddiau/ffibrau (cnu, 
cotwm, rhaff, cordyn ac yn y blaen)

Ar gyfer pob Grŵp 

Dŵr

Jwg/silindr mesur

Bicer/Powlen x2

Papur Hidlo Coffi

Twndis

Sebon

Pren Mesur

Sisyrnau

Offer chwyddo megis microsgop, lens llaw, 
ffôn symudol gyda mwy na x10 swyddogaeth 
chwyddo

Dull

1. Torrwch ddarn 5cm sgwâr o ffabrig/ hyd 
5cm o ffibr

2. Ychwanegwch 100ml o ddŵr i fowlen

3. Ychwanegwch 3 diferyn o sebon 

4. Golchwch y defnydd yn y toddiant sebon 
gan rwbio’r ffibr/ffabrig yn erbyn ei 
gilydd sawl gwaith 

5. Ychwanegwch y papur hidlo i’r twndis a 
gosodwch y twndis uwchben yr ail 
fowlen  

6. Hidlwch y dŵr drwy’r twndis 

7. Edrychwch ar y papur hidlo drwy lens



#ArFrigYDon



#ArFrigYDon

Ysgol
• Sefydlu siop gyfnewid/ crysau t/gwisg ysgol/siwmper Nadolig.
• Gweithio gyda’r Eco-Bwyllgor i sicrhau bod gwisg ysgol yn cael ei gynhyrchu gyda 

deunyddiau Masnach Deg a fyddai’n colli llai o ficroffabrigau

Unigolion
• Ymrwymo i brynu’r 3 eitem nesaf o ddillad o siopau cyfnewid
• Lleihau faint rydym yn golchi dillad synthetig neu ystyried defnyddio bag golchi. 
• Arwyddo’r deiseb marine conservation society - Stop Ocean Threads 

https://www.mcsuk.org/what-you-can-do/campaigns/stop-ocean-threads/

https://www.mcsuk.org/what-you-can-do/campaigns/stop-ocean-threads/
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