
Stribed Comig (10-15 munud) 

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 ddŵr a byw’n iach.

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

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn: 

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

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas i grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol ac mae i’w gael yng 

nghynllun gwers CA2 “4.1 Trin Heintiau. Defnyddio Gwrthfiotigau a Meddyginiaeth”. Bydd y 

gweithgaredd hwn yn helpu cyfranogwyr i ddeall sut i ddefnyddio gwrthfiotigau’n gywir, gan 

gynnwys pryd na ddylid eu cymryd a pham 



Defnyddiwch y cyflwyniad yng nghynllun gwers CA2 i drafod hyn: 

• Mae microbau niweidiol yn gallu ein gwneud ni’n sâl. Gofynnwch i’r cyfranogwyr am eu

profiadau eu hunain o fod yn sâl, beth oedd y salwch, sut oedden nhw’n teimlo, a pha

driniaeth gawson nhw? Aethon nhw at y meddyg neu a gawson nhw rywbeth o’r

fferyllfa?



• Esboniwch fod gennym system imiwnedd o fewn ein cyrff sy’n brwydro microbau

niweidiol. Os cawn ddigonedd o gwsg a bwyta’n iawn, rydym yn cadw ein system

imiwnedd yn gryf ac mae’n parhau i frwydro’r microbau niweidiol.

• Esboniwch, os bydd llawer o ficrobau niweidiol yn mynd i mewn i’r corff, efallai y bydd

angen cymorth ar y system imiwnedd weithiau. Dyma pryd y byddwn angen

meddyginiaeth.

• Esboniwch fod gwahanol fathau o foddion yn cael eu defnyddio i drin symptomau

gwahanol heintiau e.e. meddyginiaeth peswch, cyffuriau lleddfu poen a meddyginiaeth i

ostwng twymyn.

• Dangoswch i’r cyfranogwyr bod gwrthfiotigau’n feddyginiaethau arbennig sy’n cael eu

defnyddio i drin heintiau bacteriol yn unig. Mae gwrthfiotigau’n ein gwneud ni’n well

drwy ladd y bacteria niweidiol sy’n ein gwneud ni’n sâl. Esboniwch i gyfranogwyr bod

gwahanol wrthfiotigau’n lladd gwahanol fathau o facteria felly ni ddylem ddefnyddio

gwrthfiotigau pobl eraill oherwydd efallai na fydden nhw’n gweithio; dylen ni ond gymryd

gwrthfiotigau a roddir i ni gan glinigwr.

• Esboniwch, os cawn ein cynghori i gymryd y gwrthfiotigau gan glinigwr, ei bod hi’n bwysig

eu cymryd nhw yn union fel mae’r presgripsiwn yn ei nodi, am y nifer o ddiwrnodau ac

ar yr amseroedd cywir. Os nad, efallai na fyddwn yn lladd y bacteria niweidiol i gyd ac yna

cawn broblemau yn y dyfodol.

Cyn i chi gychwyn byddwch angen: 

• Y cefndir a chynlluniau gwersi ar gyfer “4.1 Trin Heintiau. Defnyddio Gwrthfiotigau a

Meddyginiaeth.

• Taflen ddosbarthu i fyfyrwyr 1 (TM1) a thaflen ddosbarthu i fyfyrwyr 2 (TM2) o’r pecyn

CA2

• Taflen atebion athrawon 3 (TA3) ar gyfer y pwyntiau trafod

Cliciwch yma i gyrchu’r adnoddau ar gyfer y gweithgaredd hwn i Gyfnod Allweddol 2 

https://e-bug.eu/lang_eng/primary_pack/downloads/aam/Antibiotics%20Complete%20Pack.pdf
https://e-bug.eu/lang_eng/primary_pack/downloads/aam/Antibiotics%20Complete%20Pack.pdf
https://e-bug.eu/lang_eng/primary_pack/downloads/aam/Antibiotics%20Complete%20Pack.pdf
https://e-bug.eu/lang_eng/primary_pack/downloads/aam/Antibiotics%20Complete%20Pack.pdf


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

• Mae gan bob adran o’r stribed comig sefyllfa lle mae angen gwneud penderfyniad. Mae’r

geiriau y mae’r penderfynwr yn eu dweud i’w gweld mewn ffont italig er mwyn iddyn

nhw sefyll allan.

• Dangoswch bob bocs i’r cyfranogwyr (naill ai gyda’i gilydd TM1 a TM2) neu fel blychau

unigol ar y bwrdd gwyn neu’r uwchdaflunydd, a thrafodwch a yw’r penderfynwr wedi

gwneud y dewis cywir neu anghywir.

• Defnyddiwch y pwyntiau trafod yn TA3 i ysgogi trafodaeth grŵp er mwyn trafod a yw’r

penderfynwr wedi gwneud y dewis cywir ai peidio, ac esboniwch pam.

Ar ddiwedd y gweithgaredd, defnyddiwch y sesiwn werthuso neu’r cwestiynau trafod i wirio a 

yw’r cyfranogwr wedi deall. Yna cwblhewch y cynllun gweithredu (yn y pecyn Trechu’r Bygiau). 

https://e-bug.eu/beat-the-bugs/download/english/Bug%20Busters%20-%202017.pdf

