
Ymwybyddiaeth am Wrthfiotigau a Newid Lliw  

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm (CA2):  

Gwyddoniaeth: Anifeiliaid, yn cynnwys pobl a phlant (CA2 uwch yn unig); Gweithio’n wyddonol 

Saesneg: Darllen a Deall  

ABGI: Thema Graidd 1 – Iechyd a Lles; Thema Graidd 3 – Byw yn y byd ehangach 

Amcanion Dysgu i Gyfnod Allweddol 2:  

Bydd yr holl fyfyrwyr yn:  

• deall bod yr heintiau mwyaf cyffredin yn gwella ar eu pennau eu hunain drwy roi amser i’r

corff, gorffwys yn y gwely, yfed digon o hylifau a byw’n iach

• deall os cymerir gwrthfiotigau, ei bod hi’n bwysig gorffen y cwrs.

Bydd y mwyafrif o’r myfyrwyr yn: 

• deall bod gwrthfiotigau’n trin heintiau bacteriol yn unig.

 Asesiad risg:  

Os bydd achos o haint yn cychwyn efallai y bydd angen i chi addasu’r gweithgaredd hwn i sicrhau 

bod pawb yn cadw pellter cymdeithasol neu’n cadw at feini prawf eraill yn unol â pholisi eich ysgol. 

Anfonwch e-bost at y tîm e-Byg yn eBug@phe.gov.uk os ydych eisiau trafod syniadau neu 

addasiadau i’r gweithgaredd hwn sydd eu hangen er mwyn dilyn y canllawiau yn eich lleoliad chi.  

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas i grwpiau ysgol (CA2) a grwpiau cymunedol a gallwch eu gweld 

yn yr adran Gwyddoniaeth y Cartref ar wefan y myfyrwyr. 

Mae’n cynnwys arbrawf lle mae newidiadau mewn lefelau pH a newid lliw yn esbonio bod 

gwrthfiotigau’n gweithredu ar heintiau bacteriol yn unig, a’r ffaith nad ydynt yn cael effaith o gwbl 

ar heintiau firaol.   
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Paratoi o flaen llaw: 

Ar gyfer yr arbrawf hwn, byddwch angen cynhyrchu dangosydd – mae hwn yn sylwedd a fydd yn 

newid yn lliw gwahanol yn dibynnu p’un ai asid neu alcali sy’n cael ei ychwanegu ato. 

I wneud y dangosydd byddwch angen: 

• Bresych Coch

• Cyllell a bwrdd torri

• Dŵr berwedig

• Colandr neu ridyll hidlo

• 2 gynhwysydd gwydr (mae jwg mesur yn gweithio’n dda)

Dull: 

• Torrwch y bresych yn ddarnau bach gyda’r gyllell a’r bwrdd torri, nes bydd gennych ddigon

o ddarnau bresych i lenwi 2 gwpan.

• Rhowch y darnau bresych yn y cynhwysydd gwydr neu’r jwg mesur.

• Tywalltwch gwpan o ddŵr berwedig dros y bresych a gadael y cymysgedd am oddeutu 10

munud.

• Tywalltwch y cymysgedd drwy’r colandr i mewn i’r cynhwysydd gwydr arall i gael gwared

â’r darnau bresych. Y toddiant piws wedi oeri fydd eich dangosydd.

Nawr mae gennych eich dangosydd, felly gallwch ‘drin’ rhai heintiau gan ddefnyddio arbrawf. 

Cyn i chi gychwyn byddwch angen: 

• 2 wydr bychan

• 2 lwy de

• Eich dangosydd (dŵr bresych piws)



• Finegr gwyn

• Sudd lemwn

• Powdr codi

• Pad ysgrifennu

• Pensiliau lliw

Defnyddiwch y camau nesaf i’ch tywys wrth wneud y gweithgaredd hwn: 

Rhan 1  

• Rhowch ddŵr mewn 2 wydr bychan nes byddent tua 1/3 yn llawn. Mae’r gwydrau o ddŵr

yn cynrychioli cyrff cleifion. Bydd y finegr yn cynrychioli’r gwrthfiotigau. Os bydd y lliw yn

newid mae’n golygu bod y gwrthfiotigau’n gweithio a bod y claf yn gwella.

• Rhowch hanner llwy de o bowdr codi yn un o’r gwydrau. Mae’r powdr codi yn cynrychioli’r

bacteria niweidiol yn mynd i mewn i’r corff ac yn rhoi haint i’r corff.

• Ychwanegwch lwyaid te o ddangosydd i’r gwydr. Defnyddiwch eich pad ysgrifennu a

phensiliau lliw i nodi lliw’r toddiant. Ychwanegwch hanner llwy de o finegr (gwrthfiotigau)

i’r gwydr a gwelwch beth sy’n digwydd i’r toddiant – ydy e’n newid lliw? Tynnwch lun i

ddangos.

• Daliwch ymlaen i ychwanegu hanner llwyau te o wrthfiotigau, gan gyfri’r dosau wrth i chi

ychwanegu mwy hyd at 5 llwy de.

Ydy’r lliw’n newid ac a yw’r claf yn gwella? 

Ydych chi’n meddwl bod gwrthfiotigau’n trin heintiau bacteriol? 

Rhan 2 

• Rhowch 2 lwy de o sudd lemwn i mewn i’r gwydr arall. Mae’r sudd lemwn yn cynrychioli’r

firysau niweidiol yn mynd i mewn i’r corff ac yn achosi haint.

• Ychwanegwch lwy de o ddangosydd i’r gwydr. Defnyddiwch eich pad ysgrifennu a’ch

pensiliau lliw i nodi lliw’r toddiant.



• Ychwanegwch hanner llwy de o finegr (gwrthfiotigau) i’r gwydr a gweld beth sy’n digwydd

i’r toddiant – ydy e’n newid lliw? Tynnwch lun i ddangos.

• Daliwch ymlaen i ychwanegu hanner llwyau te o wrthfiotigau (finegr), gan gyfri’r dos wrth i

chi eu cynyddu i 5 llwy de.

Ydy’r lliw’n newid ac a yw’r claf yn gwella? 

Ydych chi’n meddwl bod gwrthfiotigau’n trin heintiau firaol? 

O’ch canlyniadau, allwch chi ateb y cwestiwn cychwynnol: “A yw gwrthfiotigau’n gweithio ar 

heintiau bacteriol, heintiau firaol, neu’r ddau?” 

Defnyddiwch yr esboniad isod i esbonio canlyniadau’r arbrawf:  

Mae gwrthfiotigau’n gweithio i drin heintiau bacteriol ond dydyn nhw ddim yn gweithio i drin 

heintiau firaol. Rydym wedi dangos hyn yn yr arbrawf sy’n defnyddio newidiadau mewn lefelau 

pH. Mae bresych yn cynnwys cemegau sy’n newid lliw pan maen nhw mewn toddiannau sydd â 

gwahanol lefelau pH. Mae hyn yn caniatáu i ni ddefnyddio’r dŵr bresych fel dangosydd. Roedd y 

powdr codi a’r toddiant dŵr yn alcalïaidd, felly wrth i ni ychwanegu gwrthfiotigau (asid) newidiodd 

y lliw a gwellodd y claf. Roedd y sudd lemwn a’r toddiant dŵr yn asidig felly wrth i ni ychwanegu 

gwrthfiotigau (asid) ni newidiodd y lliw ac ni wellodd y claf. 

Esboniad Lliw:   

Piws – Mae hwn yn berson iach – heb haint  

Glas – Mae gan y person haint bacteriol   

Pinc – Mae gan y person hwn haint firaol  

Cliciwch yma i agor adnoddau’r gweithgaredd hwn ar gyfer grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol 

https://e-bug.eu/language%20packs/english/homeSciencePDFs/Antibiotic%20Awareness.pdf
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Dull

Gofynnwch i oedolyn dorri’r bresych yn ddarnau bach gyda’r 
gyllell a’r bwrdd torri, nes bydd gennych ddigon o ddarnau 
bresych i lenwi 2 gwpan.

Rhowch y darnau bresych i mewn i’r jwg mesur gwydr

Gofynnwch i oedolyn dywallt cwpan o ddŵr berwedig 
dros y bresych a gadael y cymysgedd am oddeutu 10 
munud.

Gofynnwch i oedolyn dywallt y cymysgedd drwy 
golandr ac i gynhwysydd gwydr i gael gwared â’r darnau 
bresych.

Y toddiant piws wedi oeri fydd eich dangosydd.

Nawr mae gennych eich dangosydd, felly gallwch ‘drin’ ychydig o heintiau gan 
ddefnyddio arbrawf!




