
 

  

Dwylo Difrifol (10-15 munud)  

  

 

  

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm (CA1 a CA2):  

Gwyddoniaeth: Gweithio’n wyddonol; Pethau byw a’u cynefinoedd  

Saesneg: Darllen a Deall  

ABGI: Thema Graidd 1 – Iechyd a Lles  

Dylunio a thechnoleg: Coginio a Maethiad  

Celf a dylunio: Peintio; cofnodi arsylwadau, tynnu llun a pheintio i rannu syniadau  

Nodau Dysgu:  

Bydd yr holl fyfyrwyr yn:  

• deall bod haint yn gallu cael ei basio ymlaen drwy ddwylo budr.  

• deall bod golchi’r dwylo’n gallu atal haint rhag lledaenu.  



 

 

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn:  

• deall pryd a sut i olchi’r dwylo. 

Bydd rhai myfyrwyr yn:  

• deall pam y dylen ni ddefnyddio sebon i olchi ein dwylo. 

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 feini prawf eraill yn unol â pholisi eich ysgol. Yn yr achos 

hwn, un syniad fyddai trosglwyddo’r gel drwy ofyn i fyfyrwyr gyffwrdd gwrthrychau a gweld sut 

mae’r gel yn trosglwyddo o ddwylo i arwynebau (neu o arwynebau i ddwylo), a golchi dwylo wedi 

hynny. Anfonwch e-bost at y tîm e-Byg yn e-Bug@phe.gov.uk os byddwch eisiau trafod syniadau neu 

addasiadau i’r gweithgaredd hwn sy’n angenrheidiol er mwyn dilyn y canllawiau yn eich lleoliad.  

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas i Gyfnodau Allweddol 1 a 2 a grwpiau cymunedol. Mae’n gofyn 

defnyddio gel UV a thortsh i ddangos microbau’n lledaenu drwy gyfrwng ein dwylo. Mae’r gel UV 

anweledig yn cynrychioli “microbau ffug”, tra bo’r dortsh yn cynrychioli “canfyddwr microbau”, 

oherwydd dim ond o dan olau UV y gallwn ni weld y gel. 

I’r grŵp CA3, gallwch amrywio’r arbrawf drwy ddefnyddio platiau agar i weld twf yn y meithriniad ar 

ôl 48 awr gan ddefnyddio proses debyg i’r un sydd wedi ei hamlinellu isod (dangosiad fideo).  

 

Cyn i chi gychwyn byddwch angen:  

• Y cefndir a’r cynlluniau gwersi ar gyfer “2.1 Hylendid y Dwylo” (Pecyn gwers CA2) neu 

“Lledaenu Bygiau” yn Trechu’r Bygiau. 
• Taflenni gwaith y myfyrwyr 1 a 2 i bob cyfranogwr (CA2) a thaflen ddosbarthu’r myfyriwr 1 

ar gyfer pob grŵp o gyfranogwyr 



 

• Trefnwch 4 desg ochr yn ochr ar gyfer y 4 gorsaf. Dylech roi’r canlynol ar y desgiau: 

• Arwydd yn darllen “dim golchi dwylo” 

• Basn o ddŵr oer, tywelion papur ac arwydd yn darllen “golchwch mewn dŵr oer” 

• Basn o ddŵr cynnes, tywelion papur ac arwydd yn darllen “golchwch mewn dŵr cynnes” 

• Basn o ddŵr cynnes, tywelion papur ac arwydd yn darllen “golchwch mewn dŵr cynnes gan 
ddefnyddio sebon llaw” 

• NODWCH: Gallwch symleiddio hwn yn y grŵp CA1 drwy ddefnyddio dim ond un basn gyda 

dŵr a sebon a chanolbwyntio ar y camau priodol i’w dilyn wrth olchi’r dwylo. 
• Tortsh UV a Glo Gel (neu olew coginio a sinamon, neu leithydd llaw a gliter) 

• Sebon llaw 

• Basn llaw neu sinc 

• Tywelion papur 

• Poster yn dangos y chwe cham golchi dwylo 

Cliciwch yma i agor yr adnoddau ar gyfer y gweithgaredd hwn, i  Gyfnod Allweddol 1,  Cyfnod 

Allweddol 2, a grwpiau cymunedol.  

Asesiad risg: gwnewch yn siŵr nad oes gan unrhyw un alergedd neu sensitifrwydd i sebon neu 

sinamon, neu leithydd neu gliter (os ydych yn eu defnyddio).  

Defnyddiwch y cyflwyniad yng nghynllun y wers i drafod:  

• Sut maen nhw’n golchi eu dwylo ar hyn o bryd 

• Sut mae microbau’n gallu lledaenu o’n dwylo i’n hwynebau ac i ddisgyblion eraill y dosbarth 

drwy gyffyrddiad 

  

Defnyddiwch y camau nesaf i’ch tywys drwy’r gweithgaredd hwn:  

1. Rhannwch y dosbarth yn bedwar grŵp ar wahân   



 

2. Gofynnwch i bob cyfranogwr sefyll mewn rhes, un y tu ôl i’r llall, a dynodwch y grwpiau a ganlyn: 

(Mae hwn wedi’i symleiddio yng Nghyfnod Allweddol 1 felly does dim grwpiau gwahanol) 

a. Dim golchi’r dwylo                       b. Golchwch eich dwylo mewn dŵr oer   

c. Golchwch eich dwylo mewn dŵr cynnes       ch. Golchwch eich dwylo mewn dŵr cynnes 

gyda sebon   

3. Rhowch orchudd ar lygaid arweinydd pob grŵp a gorchuddio eu dwylo gyda Glo Gel. Mae’r 

gorchudd llygaid yn sicrhau nad ydyn nhw’n golchi eu dwylo dim gwell nag arfer. Gofynnwch i’r 
person arweiniol olchi eu dwylo yn ôl cyfarwyddyd y grŵp y maen nhw ynddo (neu yn eu “ffordd 
arferol” os ydyn nhw yng Nghyfnod Allweddol 1). 

4. Ar ôl gwneud hyn, dylent dynnu’r gorchudd llygaid, troi o gwmpas ac ysgwyd llaw gyda’r person 
y tu ôl iddyn nhw. Mae’n bwysig eu bod nhw’n ysgwyd llaw yn gadarn ac yn dda. Yna dylai’r ail 
berson ysgwyd llaw gyda’r trydydd person ac yn y blaen nes bydd pawb yn y grŵp wedi ysgwyd 
llaw gyda’r person o’u blaenau. 

5. Pan fydd y dasg wedi gorffen, trowch y golau’n isel a thywynnu’r dortsh UV dros ddwylo pawb, 

gan gychwyn gyda grŵp A. 

6. Gofynnwch i’r cyfranogwyr lenwi eu taflenni ateb (TM1 a TM2) (Gall CA1 gymharu eu dwylo 

gyda’r pecyn TDM1 yn y pecyn CA2) 

• Dangoswch y poster “Chwe cham golchi dwylo” i’r cyfranogwyr (Lluniau o chwe cham golchi’r 
dwylo: cledr wrth gledr, cefn y dwylo, rhwng y bysedd, cefn y bysedd, y bodiau, a blaenau’r 
bysedd) ac yna gofynnwch iddyn nhw olchi eu dwylo eto gan ddefnyddio’r chwe cham hyn. 

• Defnyddiwch y dortsh UV i gymharu’r dwylo eto. 

• Nodwch fod y darnau sy’n cael eu methu wrth olchi’r dwylo yn cynnwys y bodiau, rhwng y 

bysedd ac o amgylch yr ewinedd. Dangoswch y rhain i’r cyfranogwyr wrth iddyn nhw 

gymharu eu dwylo eu hunain. Mae defnyddio’r chwe cham golchi dwylo’n effeithiol yn 

sicrhau bod y llaw gyfan yn cael ei golchi’n iawn, gan ddefnyddio sebon i sicrhau bod y 

microbau’n gallu cael eu golchi i ffwrdd yn hawdd. 

  

Fideo (60 eiliad) Esiampl o arbrawf hylendid y dwylo gyda gel UV   



 

 

Defnyddiwch y sesiwn werthuso neu’r cwestiynau trafod i sicrhau bod y cyfranogwyr wedi deall 

y gweithgaredd pan ddaw i ben. Yna cwblhewch gynllun gweithredu (Trechu’r Bygiau). 

 

Opsiwn arall yn lle Glo Gel: Gallwch ddefnyddio lleithydd llaw a gliter os nad oes gennych gel UV a 

thortsh UV. Yn lle hynny, mae’r cyfranogwyr yn rhoi eu dwylo mewn bowlen o gliter ac yn ysgwyd 

llaw â’i gilydd, fel sydd wedi’i ddisgrifio uchod. Yna gallent gael eu gosod yn y pedwar grŵp golchi 

dwylo sydd wedi eu disgrifio uchod. Dylech sylwi bod y rheiny sy’n golchi eu dwylo gyda dŵr a sebon 

yn dangos bod y gliter yn dod i ffwrdd yn hawdd, ond bydd gan y rheiny sy’n golchi eu dwylo gyda 

dŵr yn unig yn dal i fod â gliter yn glynu i’w dwylo.  

Efallai y byddwch eisiau defnyddio opsiynau eco-gliter sy’n fioddiraddadwy yn y pridd ac yn y môr. 

Mae eco-opsiynau eraill sy’n fwy cost effeithiol, yn cynnwys sinamon (er bod rhaid gwneud asesiad 

risg i ganfod a oes gan unrhyw un alergeddau) – mae’n bwysig addasu’r gweithgareddau ar gyfer 

eich lleoliad chi.”  

 

Isod mae adnoddau i’ch helpu gyda’r gweithgaredd hwn yn y dosbarth.  

Microbau Gliter



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Taflen ddosbarthu i’r cyfranogwr 3

6 cham Golchi’r Dwylo

Cefn y dwylo Rhwng y byseddCledr wrth gledr

Cefn y bysedd Y bodiau Blaenau’r bysedd

6 cham Golchi’r Dwylo




