
 

 

  

Gweithgaredd hylendid resbiradol  
  

 
  

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm (CA1/2):  

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

Saesneg: Darllen a Deall  

ABGI: Thema Graidd 1 – Iechyd a Lles  

Mathemateg: Cymharu mesuriadau  

Nodau Dysgu:  

Bydd y myfyrwyr i gyd yn:  

• dysgu bod haint yn gallu lledaenu drwy besychu a thisian.  

• deall bod gorchuddio’r geg wrth disian neu besychu’n gallu atal heintiau rhag lledaenu.  



 

 

  

  

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn:  

• Deall bod pesychu a thisian i mewn i’ch llaw yn dal i allu lledaenu’r haint.  

  

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, gallech gael yr athro i ddangos y gweithgaredd i’r dosbarth heb ofyn i’r myfyrwyr ymgasglu 

mewn grwpiau. Anfonwch e-bost at y tîm e-Byg yn e-Bug@phe.gov.uk os byddwch eisiau trafod 

syniadau neu addasiadau’r i’r gweithgaredd hwn sy’n angenrheidiol er mwyn dilyn y canllawiau yn 

eich lleoliad.  

  

Gwyliwch y fideo i gael dangosiad llawn o’r gweithgaredd hwn os gwelwch yn dda.  

  

Mae’r gweithgaredd hwn wedi bod yn boblogaidd mewn nifer o wahanol sefyllfaoedd gan gynnwys 

gwasanaethau ysgol, sioeau a gwyliau gwyddoniaeth, hyd yn  oed mewn digwyddiad lansio brechlyn 

ffliw i bobl broffesiynol ym maes iechyd cyhoeddus! Mae’n dangos y ffordd orau o gadw peswch a 

thisiad rhag lledaenu microbau. Gallwch ei addasu i fod yn briodol i wahanol oedrannau ac mae i’w 

gael yn CA1, CA2, CA3 a Trechu’r Bygiau.   
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Cyn i chi gychwyn byddwch angen:  

• Y cefndir a’r cynlluniau gwersi i “2.2 Hylendid Resbiradol” (pecyn gwers CA2) neu “Lledaenu 

Bygiau” yn y pecyn Trechu’r Bygiau.   

• Taflenni gwaith i’r myfyrwyr (TGM) i bob cyfranogwr (CA2)   

• Potel chwistrellu trwy bwmpio sy’n llawn o ddŵr (bydd y pwmpio’n sicrhau bod y tisiad yn 

teithio pellter dau neu dri bwrdd – 2-3 metr) i bob grŵp 

• Dau neu dri bwrdd wedi eu gosod ben wrth ben (yn ddigon hir i’r tisiad deithio) 

• Lliw bwyd gwyrdd (i’w roi yn y botel chwistrellu gyda dŵr, ar gyfer “llysnafedd” gwyrdd) 

• Rholyn o bapur wal neu bapur siart droi ar gyfer y byrddau (dyma’r “lwybr llysnafedd”) 

• Menig heb latecs (i ddal y tisiad gyda’r llaw) 

• Papur cegin neu hances bapur (i ddal y tisiad enfawr y ffordd gywir) 

• Bin 

• Papurau post-it (i ysgrifennu enwau aelodau’r grŵp) 

• Pren mesur neu dâp mesur 1-2 metr o hyd (opsiynol)  

• Gwirfoddolwyr parod i helpu i ddangos y gweithgaredd!   

 

Asesiad risg: gwnewch yn siŵr nad oes gan y cyfranogwyr alergeddau neu sensitifrwydd i’r menig 

neu’r lliw bwyd a ddefnyddir. Gwnewch yn siŵr nad yw’r cyfranogwyr yn sefyll yn union o flaen y 

gweithgaredd pan mae’r tisiad yn cael ei ddangos fel nad ydynt yn ei gael ar y croen, yn y llygaid, 

neu ar y dwylo neu’r dillad. 
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Defnyddiwch y cyflwyniad yn y cynllun gwers o’r pecyn priodol i drafod y canlynol gyda’r 

dosbarth:  

• Gallwch basio microbau niweidiol o un person i’r llall drwy disian a phesychu. 

• Mae llawer o glefydau’n teithio drwy’r aer ac yn cael eu gwasgaru mewn defnynnau mân o 

fwcws a dŵr sy’n cael eu pesychu a’u tisian i’r aer gan bobl. 

• Mae’r annwyd a’r ffliw’n cael eu hachosi gan firysau ac nid bacteria. Weithiau mae achosion 

mawr o ffliw lle mae 1000oedd o bobl mewn gwlad yn cael yr haint. 

• Sut gall anwydau/ffliw gael eu trosglwyddo, ym mhrofiadau’r cyfranogwyr eu hunain. 

Defnyddiwch y camau dilynol i’ch tywys drwy’r gweithgaredd hwn (gwiriwch a oes amrywiadau 

yn dibynnu ar oed yn y pecynnau CA1 a CA3)  

• Rhannwch y grŵp yn grwpiau llai o 4 i 5 cyfranogwr.   

• Dylech roi’r llwybr tisian, y botel disian, a thâp mesur neu bren mesur, y faneg neu’r llaw 

enfawr a hances bapur enfawr i bob grŵp. 

• I ddangos y pellter y mae tisiad yn teithio – ynghyd â’r microbau yn y tisiad - dylai’r 

cyfranogwyr ymhob grŵp gymryd eu tro i ddal y botel ar ben y llwybr tisian a dynwared tisian 

drwy wasgu’r sbardun unwaith mae dros y papur. Cyn “tisian” (gwasgu’r sbardun) dylai’r 

cyfranogwyr ddyfalu pa mor bell a llydan y bydd y tisiad yn mynd. Gallan nhw ddefnyddio 

papurau Post-it gyda’u henwau arnynt a’u gosod ar y “llwybr tisian” lle maen nhw’n meddwl 

y bydd y tisiad yn glanio. Ar ôl “tisian” dylai’r cyfranogwyr fesur a chofnodi pa mor bell ac 

eang mae pob tisiad yn ymledu a nodi hyn ar eu taflen ganlyniadau (TGM1 yn y pecyn CA2). 

 

 



 

 

• Y cam nesaf yw gwylio beth sy’n digwydd pan fyddwn ni’n rhoi ein dwylo dros ein cegau wrth 

disian; mae’r microbau’n aros ar ein dwylo ac yn gallu lledaenu i unrhyw beth a gyffyrddwn. 

Dylai un cyfranogwr ymhob grŵp fod yn gyfrifol am y “tisian” a dylai ail gyfranogwr ddal y 

llaw enfawr neu’r faneg oddeutu 2 i 5cm i ffwrdd oddi wrth y botel chwistrellu. Gall y 

cyfranogwyr gofnodi hyn ar eu taflenni gwaith. 

 

• Yn olaf, rydym eisiau gwylio beth sy’n digwydd pan fyddwn yn gorchuddio ein cegau gyda 

hances bapur wrth disian. Gofynnwch i gyfranogwr gwahanol ymhob grŵp wneud y “tisian” 

a gofynnwch i gyfranogwr arall ddal yr hances bapur yn syth o flaen trwyn y chwistrell. 

 

 

  

  

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). 

 


