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Gwybodaeth Gefndir 
 

Mae ein byd yn ein galluogi i oroesi ac yn darparu cyfoeth o adnoddau i ni, fodd 
bynnag, rydym yn defnyddio llawer mwy o adnoddau nag y gall y blaned eu darparu. 
Yn ôl ymchwil gan WWF, ôl troed carbon cyfartalog unigolion yn y DU yw 13.7 tunnell 
y flwyddyn o CO2e (cyfwerth â charbon deuocsid1). Mae hyn oherwydd yr hyn rydym 
yn ei brynu ac mae’n cynnwys allyriadau carbon uniongyrchol ac anuniongyrchol 
cynhyrchion. Er enghraifft, wrth wneud tegan plastig mewn ffatri, mae'r broses 
weithgynhyrchu yn cynhyrchu allyriadau yn uniongyrchol, mae'r allyriadau 
anuniongyrchol yn dod o gael y tegan hwnnw o'r ffatri i'r siop ac yna i'n cartrefi. Mae 
hyn yn golygu ein bod yn defnyddio llawer mwy o adnoddau'r blaned nag y gellir eu 
darparu.  
 
Amcangyfrifir bod angen gwerth 2.6 gwaith o adnoddau'r ddaear i gynnal pawb pe 
bai ganddynt i gyd ffordd o fyw arferol y DU. Mae’r diagram yn dangos rhai 
enghreifftiau eraill o wledydd a’r bydoedd sydd eu hangen i gefnogi’r ffordd honno o 
fyw pe bai pawb yn y byd yn ei mabwysiadu.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 CO2e yw "cyfanswm effaith newid hinsawdd yr holl nwyon tŷ gwydr a achosir gan eitem neu 
weithgaredd wedi'i fynegi yn nhermau faint o garbon deuocsid y byddai’n cael yr un effaith dros gyfnod o 
100 mlynedd” tudalen 8, How Bad are Bananas Mike Berners-Lee 2020 

https://www.wwf.org.uk/press-release/uk-keen-be-green
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Mae'r pryder am y defnydd anghynaliadwy o adnoddau'r ddaear hefyd wedi arwain 
at gyfrifiad blynyddol Diwrnod Gorhedeg y Ddaear.  
 
“Mae Diwrnod Gorhedeg y Ddaear yn nodi’r dyddiad y mae dynoliaeth wedi 
defnyddio’r holl adnoddau biolegol y mae’r Ddaear yn eu hadfywio yn ystod y 
flwyddyn gyfan”2 
 
Ond a allem ni wneud mwy gyda llai? A fyddai byw heb arian yn ein helpu ni i 
#SymudYDyddiad o ran Diwrnod Gorhedeg y Ddaear?  
 

   
 

 

 
Yn 2020 Ceredigion oedd 

â’r ôl troed carbon 
cyffredinol isaf yn y DU 

o 10.8 tunnell CO2e 
 

 

 
Mae 1.3 miliwn tunnell o 

nwyddau trydanol yn cael 
eu taflu bob blwyddyn yn 
y DU. Ailgylchodd Cymru 

14,862 tunnell o e-wastraff 
yn 2020 - 2021 

 

 

 
Diwrnod Gorhedeg y 

Ddaear yn 2022 oedd 28 
Gorffennaf, ac yn 2020 
yn ystod y pandemig 22 

Awst ydoedd 

 

Gweithgaredd 
 

Yn 2052 efallai y byddwn yn byw mewn cymdeithas nad yw bellach yn dibynnu ar 
arian, gan ein bod wedi dod yn fwy cyfrifol yn ein treuliant ac yn byw mewn 
cymunedau cynaliadwy lle rydym yn cyfnewid pethau nad oes eu hangen arnom ar 
gyfer y rhai yr ydym eu hangen.   
 

 

 

2 Hafan Diwrnod Gorhedeg y Ddaear 2022 - #SymudYDyddiad 

https://www.overshootday.org/
https://www.overshootday.org/
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Yr Her: 
 

• Mae angen i chi gynllunio parti pen-blwydd ac anrheg i aelod o'ch teulu yn 
eich Pentref Eco. Mae angen cwblhau hwn mor gynaliadwy â phosibl ac nid 
oes gennych arian ar gyfer y prosiect hwn.  

 
• Mae pob grŵp yn 'deulu' sy'n byw yn y pentref ac mae ganddynt un o'r Cerdiau 

Adnoddau (isod), sy'n amlinellu'r sgiliau a'r adnoddau sydd ar gael iddynt.  
 

• Mae angen i chi fasnachu'ch adnoddau a'ch sgiliau i gaffael y pethau sydd eu 
hangen arnoch chi ar gyfer y parti ac anrheg.  

 
• Gwnewch nodyn o'r hyn rydych chi wedi'i fasnachu a gyda phwy. 

 
Pethau i feddwl amdanynt:  
 

• Beth yw gwerth eich sgil? Peidiwch ag anghofio ystyried amser – pa mor hir y 
byddai'n ei gymryd i ddefnyddio'r sgil hwnnw? Os yw'n fwy cymhleth ac yn 
cymryd mwy o amser, a ddylai fod yn fwy gwerthfawr?  
 

• Ydy prosesu eich adnoddau yn werth chweil? Er enghraifft, os oes gennych chi 
berllan – beth allai fod gwerth eich afalau? A fyddent yn werth mwy pe baent 
eisoes wedi'u troi'n sudd afal/crymbl?  

 
• Myfyrio – ar ôl i chi fasnachu, meddyliwch am: 

• A oedd yn hawdd?  
• Sut gwnaeth i chi deimlo?  
• Beth oedd yr heriau a sut wnaethoch chi eu goresgyn?  
• A wnaethoch chi unrhyw addasiadau i'ch cynlluniau?  
• Beth ydych chi wedi'i ddysgu?  
• A allech chi fyw heb arian? Rhowch resymau.  

 

 
Nodiadau Athrawon: 
Gallwch addasu'r her i gyd-fynd â'ch gwaith pwnc ee efallai y bydd angen iddynt 
gynllunio adeilad, gallent edrych ar adnoddau masnachu i weddu i rysáit, gwneud 
darn o gelf. Dim ond awgrym yw parti â'r bwriad o wneud y cysylltiad i bobl ifanc 
nad yw peidio â chael arian yn golygu nad oes gennych chi bethau da ac yn cael 
amser da, ychydig o 'hedoniaeth gynnil'. 
 
Awgrymiadau yw'r cardiau sgiliau ac adnoddau, a gallwch chi roi lle i fyfyrwyr 
feddwl am eu sgiliau a'u hadnoddau eu hunain y maen nhw'n credu a allai fod 
ganddyn nhw yn y dyfodol ac ychwanegu'r rhain at y cardiau. 
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Myfyrio 
 

Sut oedd trefnu parti heb arian? A oedd boddhad mewn masnachu pethau? Pa mor 
wahanol oedd hi i sut y byddech chi'n trefnu parti heddiw? 
 
Efallai yr hoffech feddwl am eich arferion defnydd presennol a chyfrifo eich ôl troed 
amgylcheddol a thrafod camau y gallech eu cymryd i leihau eich defnydd nawr, yn 
hytrach nag aros am y dyfodol. Gallwch ddefnyddio'r Cyfrifiannell Ôl Troed 
Amgylcheddol WWF (wwf.org.uk) 

Cysylltiadau â'r cwricwlwm 
 

Dibenion - Dinasyddion moesegol, gwybodus Cymru a'r byd. 
 

MDPh a 
datganiadau Beth 
sy'n Bwysig 

Y Dyniaethau  
- Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn ymgysylltu â'r 
heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r ddynoliaeth, ac yn gallu cymryd 
camau ystyriol a moesol. 
 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg  
- Mae ein byd naturiol yn amrywiol a deinamig, wedi'i ddylanwadu 
gan brosesau a gweithredu dynol. 

Nodau Byd-eang 
 

 Nod 11: Dinasoedd a chymunedau cynaliadwy   

 Nod 12: Defnydd a chynhyrchiant cyfrifol  

 

 

 

https://footprint.wwf.org.uk/?_ga=2.137557752.931506280.1661247539-1676347236.1623844815#/
https://footprint.wwf.org.uk/?_ga=2.137557752.931506280.1661247539-1676347236.1623844815#/
https://www.globalgoals.org/goals/11-sustainable-cities-and-communities/
https://www.globalgoals.org/goals/12-responsible-consumption-and-production/
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Cardiau Adnoddau 

 

Adnoddau:  
Mae gan eich teulu berllan fechan o goed ffrwythau 
brodorol Cymreig gan gynnwys eirin Dinbych, afal Enlli 
a cheirios Cariad. Mae gennych hefyd wasg afal y gellir 
ei defnyddio i wneud sudd. Mae gan eich tyddyn ardal 
hefyd lle rydych chi'n tyfu amrywiaeth o lysiau. 
 

Sgiliau: 
Rydych chi'n cynhyrchu paentiadau 
dyfrlliw o dirweddau lleol.  

 
 
 

 
Adnoddau:  
Mae tyddyn eich teulu tua 5 erw o dir a ddefnyddir ar 
gyfer amaethyddiaeth adfywiol. Mae gennych chi 
dwnnel polythen wedi'i wneud o blastig wedi'i ailgylchu 
sy'n eich galluogi i dyfu ystod ehangach o ffrwythau a 
llysiau fel pupurau a thomatos, o gymharu ag eraill yn y 
pentref.   
 

Sgiliau: 
Rydych chi'n chwilotwyr medrus 
sy'n eich galluogi i gasglu 
amrywiaeth o gynnyrch byd natur 
fel garlleg gwyllt a madarch coes 
melfed. 

 
 
 

  

 
Adnoddau:  
Mae gan eich teulu goetir a reolir yn gynaliadwy sydd â 
chymysgedd o rywogaethau coed brodorol y DU fel bedw, 
derw ac ynn. Rydych yn caniatáu i eraill chwilota yn 
eich coetir os caiff ei drefnu ymlaen llaw.  

Sgiliau: 
Rydych chi'n fedrus mewn gwaith 
coed ac yn arbenigo mewn gwneud 
dodrefn pren.  
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Adnoddau:  
Mae eich teulu yn defnyddio hydroponeg i gynyddu 
nifer y llysiau y gallwch eu tyfu trwy dyfu'n fertigol, 
sy'n gofyn am lai o dir. Rydych chi'n cyflenwi trydan ar 
gyfer hyn gan ddefnyddio banc mawr o baneli solar i 
gyflenwi'ch holl anghenion trydan.   
 

Sgiliau: 
Rydych chi'n fedrus mewn electroneg 
ac yn hapus i wneud atgyweiriadau i 
eitemau trydanol bach fel ffonau 
symudol a thostwyr i helpu i sicrhau 
eu bod yn para am flynyddoedd 
lawer. 
   

 

 

Adnoddau:  
Mae gan eich teulu dyddyn lle rydych yn tyfu rhai 
llysiau a ffrwythau at eich defnydd eich hun yn 
bennaf.  
Mae gennych chi ardal fach o goetir brodorol sy'n cael 
ei brysgoedio'n gynaliadwy i gyflenwi pren ar gyfer 
eich odyn sy'n llosgi coed. Mae gennych chi odyn sy'n 
llosgi coed. 

Sgiliau: 
Rydych chi'n fedrus mewn 
crochenwaith ac yn gwneud 
amrywiaeth o ddarnau defnyddiol fel 
platiau a phowlenni.  
Gallwch hefyd ddefnyddio'ch sgil 
gyda chlai a mwd i rendro tu allan 
adeiladau.   

 
 

 

Adnoddau:  
Roedd eich teulu wedi clustnodi llawer o'ch tir i dyfu 
grawnfwydydd fel gwenith yr Almaen, gwenith 
treftadaeth.  
Mae gennych hefyd felin sy'n cael ei phweru gan y 
gwynt i'ch galluogi i gynhyrchu blawd a thyrbin gwynt 
ar gyfer trydan.  

Sgiliau: 
Rydych chi'n bobyddion medrus ac yn 
cynhyrchu ystod eang o fara, 
cacennau a chynhyrchion crwst.   
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Adnoddau:  
Mae gennych chi dyddyn lle rydych chi'n tyfu llysiau 
gan ddefnyddio amaethyddiaeth adfywiol.  
Rydych chi hefyd yn cadw ychydig o ieir, rhai Buff 
Orpington sy'n dda am ddodwy wyau.  

Sgiliau: 
Gwaith gof arian, bydd eich teulu yn 
cymryd hen ddarnau o arian ac yn eu 
hail-wneud yn ddarnau unigryw 
newydd o emwaith.  

 
 
 

 

Adnoddau:  
Mae eich teulu wedi defnyddio'r tir ar gyfer gwinllan 
lle rydych chi'n tyfu grawnwin. Mae gennych chi 
gasgenni a seler win.  

Sgiliau: 
Rydych chi'n gallu gwneud gwin o 
ansawdd da.   

  

 

Adnoddau:  
Mae eich teulu yn magu defaid yn bennaf Defaid 
Mynydd Cymreig Balwrn. Mae gennych y cyfleusterau i 
brosesu'r cnu yn wlân ac mae gennych wŷdd. 

Sgiliau: 
Rydych chi'n cynhyrchu llawer o 
eitemau wedi'u gwau gan 
ddefnyddio'r gwlân a gynhyrchir.  
Gallwch hefyd wneud brethyn 
gwlân ar eich gwŷdd wehyddu. 

 
 

 
Adnoddau:  
Fel rhan o'ch tyddyn, mae gennych chi ardal lle rydych 
chi'n tyfu amrywiaeth o lysiau. Rydych hefyd yn magu 
moch Cymreig pedigri ac yn gallu cyflenwi cig moch, 
selsig a phorc.  

Sgiliau: 
Rydych chi'n fedrus mewn gwnïo ac 
yn gallu gwneud amrywiaeth o 
ddillad a thrwsio dillad, ond ni 
allwch wneud eich defnyddiau eich 
hun.  
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