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Cyflwyniad
Mae’n siŵr eich bod chi’n gwybod yn barod am y bygythiadau niferus sy’n wynebu ein
byd. Newid hinsawdd, difodiant a cholli bioamrywiaeth, y moroedd yn troi’n asidig, heb
sôn am y cynnydd mewn gwastraff plastig ac effaith hyn ar yr amgylchedd. Ar ben hyn oll,
mae ein ffyrdd dryslyd a chymhleth o ymddwyn ar y ddaear. Mae bwyd a nwyddau’n cael
eu hedfan a’u cludo i mewn o bob rhan o’r byd i’n harchfarchnadoedd a’n siopau lleol.
Mae gennym ni system economaidd (y ffordd rydyn ni’n gwneud arian ac yn ei wario) sydd
wedi creu nifer fechan iawn o bobl hynod o gyfoethog a nifer enfawr o bobl hynod dlawd.
Rydym yn ddibynnol ar system ynni sy’n parhau i chwilio am olew (ac mae pawb yn
gwybod bod ei losgi yn niweidiol i’r atmosffer), mewn cronfeydd sy’n cyflym leihau, a
hynny er mwyn budd ariannol cyflym. Yn ychwanegol at hyn mae ein hobsesiwn parhaus â
phrynu a chael ‘stwff’, gan brynu mwy a mwy o nwyddau, teclynnau electronig, dillad; a
thrwy hynny rydym yn rhoi mwy a mwy o bwysau ar bopeth, gan gynnwys ni’n hunain,
Y peth mwyaf rhwystredig?

Wel, nid ni, sef y bobl ifanc sydd yn fyw heddiw (ac yn y dyfodol) sydd ar fai. Nid ein
cenhedlaeth ni sydd wedi creu’r broblem, ond y cenedlaethau a chenedlaethau o bobl
fuodd fyw cyn ni. Ond, ein cenhedlaeth ni fydd yn gorfod gweithio i drwsio a thwtio’n byd.
Mi fydd y broses hon ychydig yn fwy cymhleth na thwtio’n ‘stafelloedd gwely! Ond, fe allai
fod yn broses greadigol ac efallai y gallwn ni gael sbort wrth fynd ati (eto, dim byd tebyg i
dwtio ein ‘stafelloedd gwely). Wrth fod yn ymwybodol o’r heriau i’n hinsawdd a’n
hamgylchedd, a bod yn weithgar ar eu rhan, gallwn greu cylchoedd newydd o ffrindiau a
chymunedau hyfryd lle rydym yn hapus ac yn fodlon ein byd ynddynt. Felly, dyma lyfryn
DIY - canllaw ‘Gwneud eich Hun’ - i ysbrydoli newid a gweithgarwch a allai ein harwain
tuag at fyd mwy diogel a theg. Ceir ynddo syniadau am yr hyn y gallwn ni ei wneud ar lefel
leol a chymunedol i gyfrannu tuag at greu byd gwell i bawb.

Fel y mae’r dywediad yn ei ddweud: ‘Meddyliwch yn fyd-eang, gweithredwch yn lleol’.
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Defnyddio’r llawlyfr (Nodyn i athrawon)
Pecyn addysgiadol yw hwn ac mae wedi ei anelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3-4
(14-16 mlwydd oed). Mae wedi cael ei ddatblygu i gyfateb i’r Cwricwlwm i Gymru ac i’w
gyfoethogi, ac mae’n cyflawni ei bedwar diben, sef
creu:
•
•
•
•

dysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd yn barod i
ddysgu drwy gydol eu hoes
yn gyfranwyr mentrus, creadigol sydd yn
barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd
a’u gwaith
yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd
yn barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a’r
byd
yn unigolion iach, hyderus sydd yn barod i fyw
bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau
gwerthfawr o gymdeithas

Mae gan y llawlyfr ddiben penodol, sef grymuso
disgyblion a myfyrwyr ar hyd a lled Cymru, a’u helpu i
fod yn ddinasyddion gwybodus sy’n barod i
weithredu ynghylch materion yn ymwneud â newid
hinsawdd ac i fod yn rhan o’r ymgyrch dros
gyfiawnder hinsawdd.
Mae sawl un o’r gweithgareddau yn gofyn i
ddisgyblion edrych ar arferion eu cymunedau neu eu harferion nhw eu hunain, ac i fyfyrio
arnynt. Nod y pecyn yw annog disgyblion i feddwl yn feirniadol ac i ddatrys problemau
yng nghyd-destun yr argyfwng newid hinsawdd.
Mae’r llyfryn yn cynnwys gwybodaeth gefndirol ynglŷn â’r heriau lleol a byd-eang niferus
sy’n ymwneud â’r argyfwng hinsawdd a natur. Er hynny, y nod hefyd yw dangos bod yna
bethau ymarferol y gall pobl ifanc eu gwneud i gyfrannu yn lleol tuag at eu lliniaru. Yn y
llyfryn mae yna hanesion o obaith ac rydym yn annog disgyblion a’u hathrawon i
ddarganfod mwy fel modd o frwydro yn erbyn gorbryder cynyddol am yr hinsawdd ac i
ysbrydoli ymgyrchoedd sydd yn gallu creu newid trwy ein hysgolion a’n cymunedau.
Mi fydd y llyfryn hwn yn galluogi disgyblion i ddysgu am bwysigrwydd lliniaru effeithiau
newid hinsawdd a lleihau ein hôl troed amgylcheddol drwy gyfres o weithgareddau ‘DIY’.
Gellir defnyddio’r gweithgareddau hyn i ehangu ar rai o themâu’r Cwricwlwm i Gymru neu
eu defnyddio i annog syniadau allgyrsiol ymysg disgyblion. Mae yna gyflwyniad Power
Point i gyd-fynd â’r llyfryn hwn, gogyfer â’i ddefnyddio yn y dosbarth.
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Gorbryder am yr Hinsawdd
Dyma ni. Yn troelli yn y gofod ar blaned fregus sy’n digwydd bod yn ddigon caredig i roi
bywyd i ni. Mae popeth yr ydym yn ddibynnol arno, popeth sy’n caniatáu i ni fod yn fyw, yn
dod o adnoddau naturiol y ddaear. O blanhigion, pridd, anifeiliaid, mwynau a’r atmosffer.
Os yw’r blaned hon, a'r bywyd bioamrywiol sy’n byw arni, o dan fygythiad, yna rydyn ni
hefyd o dan fygythiad. Os ydyn ni am weld dynoliaeth yn parhau i fyw a bod ar y ddaear,
yna mae’n rhaid i ni barchu’r blaned a gofalu amdani, fel y buaswn ni’n ei wneud gydag
unrhyw beth sy’n rhoi bywyd.

Yn syml, os bydd ein hinsawdd a’n byd naturiol
bioamrywiol yn dymchwel, yna mae’n debygol y bydd bywyd dynoliaeth yn hollol, hollol
wahanol i’n bodolaeth bresennol.

Cyfiawnder Hinsawdd?
Mae’n bwysig nodi, o’r cychwyn cyntaf, mai’r rheiny sy’n
debygol o ddioddef mwyaf o effeithiau newid hinsawdd yw’r
rheiny sydd wedi cyfrannu leiaf at ei achosi. Maent yn cynnwys
y bobl hynny ar draws y byd ac yn ein cymunedau sy’n dlawd
yn economaidd. Eu lleisiau nhw yw’r rhai MWYAF pwysig wrth
fynd ati i sicrhau bod atebion i’r argyfwng hinsawdd yn cael eu
creu mewn ffordd egwyddorol a theg.
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Am bicil! A ble i ddechrau...? Mae’n teimlo weithiau fel petai holl heriau newid hinsawdd
yn ormod i’w datrys. Mae gennym ni fynydd i’w ddringo.
Gorbryder am yr Hinsawdd, neu ‘Climate Anxiety’ yw’r term sydd nawr yn cael ei
ddefnyddio i ddisgrifio’r teimlad llethol yma. Mae mwy a mwy o bobl yn teimlo gorbryder
am newid hinsawdd. Gwaethygu mae’r
teimlad pan fyddant yn teimlo ein bod yn
araf yn ymateb neu ddim yn deall y
peryglon go iawn y mae’r argyfwng yn eu
bygwth.
Mae gorbryder am yr hinsawdd yn gwneud i
ni bryderu am ein dyfodol ni fel unigolion,
am ddyfodol ein cymunedau a sut y bydd
hyn yn effeithio ar genedlaethau’r dyfodol.
Weithiau, gall y teimlad ein llesgáu. Gallwn
hefyd deimlo’n unig - taw dim ond lleiafrif o
bobl sydd yn poeni am yr argyfwng
hinsawdd. Efallai ein bod yn teimlo nad oes
gennym y pŵer i wneud y newidiadau
angenrheidiol er mwyn osgoi newid
hinsawdd a’r niwed sy’n cael ei achosi i’r
byd naturiol a chymunedau tlotaf y byd.
Ambell waith rydym yn teimlo’n rhy fach a
di-bŵer i allu gwneud newid. ‘Does dim
rhyfedd fod y term newydd hwn, ‘gorbryder
am yr hinsawdd’, yn bodoli.
Ond, ‘does neb yn rhy fach i wneud newid.
Mae’r aflonyddwch yn sgil epidemig Covid19 wedi caniatáu i ni gael saib a sylweddoli
taw nid bygythiad yw’r argyfwng hinsawdd a
natur, ond cyfle i fyw yn wahanol ac i helpu
cymdeithas i addasu at ffordd newydd o
fyw. Gallwn fyw’n fwy cynaliadwy a thaclo’r
argyfwng hinsawdd ar yr un pryd. Yn ystod y cyfnod yma, mae sawl un ohonom wedi dod i
werthfawrogi natur fwyfwy, a sylweddoli, gyda chyd-ymdrech, y gall llywodraethau
gydweithio i ymateb ar y cyd i argyfyngau byd-eang.
O safbwynt yr unigolyn, y peth pwysig i’w gofio yw dechrau’n lleol. Meddyliwch sut allech
chi wneud newidiadau bach personol, yn eich cymuned, fel y cam cyntaf i ddylanwadu ar
bethau mwy. Ystyriwch EICH cymuned CHI. Pa fath o bobl sy’n byw yno a sut allai pawb
fod yn rhan o’r ymgyrch hon? Gall gweithredu dros yr hinsawdd fod yn fwy o hwyl ac yn
fwy effeithiol os allwn ni gynnwys ein ffrindiau a’n cymdogion ar y daith.
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Rhaid i chi hefyd gredu bod newid yn real, a’ch bod chi’n gallu gwneud iddo ddigwydd.

Os nad ydych chi’n credu eich bod chi’n gallu newid pethau, yna bydd y teimladau o
orbryder ac oferedd yn mynd yn waeth (ac, i bob pwrpas, mi fyddwch chi’n troi’ch cefn ar
y ddaear a dynoliaeth!). Mae hynny’n ddealladwy - mae graddfa’r argyfwng yn
dorcalonnus. Gall hyn wneud i chi deimlo’n annigonol. Fe all wneud i chi deimlo’n grac
a’ch arwain i refru a phregethu; neu, ar y llaw arall, i gymryd cam yn ôl a chael gobaith pur
y bydd popeth, yn ei dro, yn cael ei ddatrys. Gallwch chi hyd yn oed deimlo ofn.
Ond peidiwch â phoeni - dydych chi ddim ar eich pen eich hun.
Meddyliwch sut mae’n bosib cymryd yr holl gamau gweithredu y mae angen eu cymryd i
ateb her yr argyfwng hinsawdd, a’u torri i lawr, drwy ddychmygu lle’r ydych chi a’r ddaear
angen bod, ac eisiau bod, yn y dyfodol. Meddyliwch pwy sy’n eich ysbrydoli a beth rydych
chi’n ei hoffi am sut maen nhw’n gweithredu. Beth yw’r cam cyntaf, a’r camau dilynol, sydd
angen eu cymryd yn eich cymuned i wireddu’r weledigaeth?
Anadl ddofn. Ac eto. Nawr, canolbwyntiwch...
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Addysg a Newid Hinsawdd
“Hyfforddi ac addysgu'r genhedlaeth nesaf yw nod cyntaf cymdeithas, ac mae pob nod
arall yn ail iddo.”
Robert Owen, Diwygiwr Cymdeithasol o Gymru

“Ni ddylid cyfyngu addysg am newid hinsawdd ac egwyddorion cynaliadwyedd at
ddaearyddiaeth a chemeg – fel sy’n digwydd ar hyn o bryd - yn hytrach, dylid ei hehangu
ar draws pob pwnc mewn addysg ar bob lefel, gan adlewyrchu sut mae’r argyfwng
hinsawdd yn effeithio ar bob elfen o’r gymdeithas....Drwy blethu’r materion hyn fel llinyn
euraidd drwy’r cwricwlwm, fe allwn sicrhau bod pob un myfyriwr yn deall goblygiadau
newid hinsawdd a’r heriau a ddaw drwy addasu atynt.”
Joe Brindle ac Eleanor Andrade May, Teach The Future, grŵp ymgyrchu ieuenctid sy’n
galw am addysg hinsawdd bellgyrhaeddol ar draws y DU
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Cyflwyniad
Ble bynnag rydych chi’n cael eich addysg - yn yr ysgol, gartref neu mewn coleg - mi
fyddwch chi’n dilyn cwricwlwm cenedlaethol. Cwricwlwm yw’r gair sy’n cael ei
ddefnyddio ar gyfer y cwrs o bynciau a themâu rydych chi’n eu hastudio. Yn rhannol,
mae’r cwricwlwm wedi ei gynllunio i baratoi ac arfogi disgyblion gyda’r sgiliau
angenrheidiol i fynd ymlaen i addysg bellach neu waith ar ôl ysgol. Mae’r cwricwlwm
hefyd wedi ei siapio gan wleidyddion, felly mae’n anochel y gall cwricwlwm gael ei siapio
gan bersbectif gwleidyddol.
Gall addysg eich helpu i ddatblygu fel unigolyn ac ehangu eich gwybodaeth, a dyna’n
union ddylai wneud. Fe ddylai ein hysgolion, a’r system addysg y maent yn rhan ohoni,
ein helpu i fagu gallu beirniadol i gwestiynu POPETH. Mae hyn yn cynnwys y system
addysg ei hun y mae ein hysgol yn rhan ohoni, a’r gwleidyddion a’r dylanwadwyr sydd yn
siapio ein cwricwlwm.

Mae 92% o athrawon yn pryderu am newid hinsawdd
Mae 96% o bobl ifanc yn teimlo nad oes ganddynt wybodaeth ddigonol am yr
argyfwng
Mae 70% o athrawon y DU yn dweud nad ydynt wedi cael eu hyfforddi’n ddigonol i
addysgu ynglŷn â’r argyfwng hinsawdd a natur
Teach The Future (2021) Adroddiad ‘Teaching the Future’

Mae yna bryderon nad yw ein cwricwlwm yn cynnwys digon ynglŷn â sgil-effeithiau
newid hinsawdd ar gyfer ein dyfodol. Newid hinsawdd (law yn llaw â’r holl bynciau
cysylltiedig) yw’r argyfwng mwyaf y mae ein byd yn ei wynebu heddiw, ac mae’n
dyngedfennol fod pawb â’r holl wybodaeth ynglŷn â’i sgil-effeithiau. Mae yna alwadau i
sicrhau bod newid hinsawdd yn treiddio i bob rhan o’r cwricwlwm gan ei fod yn fater sy’n
cael effaith sylweddol ar ein bywydau nawr ac sy’n mynd i gael effaith sylweddol ar ein
bywydau yn y dyfodol. Nid pwnc daearyddol na gwyddonol yn unig ydyw. Mae’n bwnc
bywyd; pwnc y mae gan bawb yr hawl i’w ddeall ac i ddysgu sut i helpu ei osgoi neu fyw
gyda’r effeithiau mwyaf difrifol.
Sut, felly, allwn ni sicrhau bod newid hinsawdd yn bwnc sy’n plethu trwy ein cwricwlwm?
Mae ffocws y Cwricwlwm newydd i Gymru ar ein gwella ni fel unigolion - i fod yn hapus,
chwilfrydig, iach a hyderus. Mae'r rhain i gyd, wrth gwrs, yn amcanion i’w hedmygu.
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“Nod pob cwricwlwm ysgol fydd galluogi holl blant a phobl ifanc Cymru i fod:
•
•
•
•

yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
yn gyfranwyr mentrus, creadigol sydd yn barod i chwarae eu rhan yn llawn yn
eu bywyd a’u gwaith
yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd yn barod i fod yn ddinasyddion
i Gymru a’r byd
yn unigolion iach, hyderus sydd yn barod i fyw bywyd gan wireddu eu
dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.”
Llywodraeth Cymru, 2020

Wrth gwrs, mae ein gwella ni fel unigolion yn bwysig. Rhan o hynny yw bod, neu
ddatblygu i fod, yn ddinasyddion gweithgar. Mae dinasyddion gweithgar yn ymddiddori
mewn materion yn eu cymunedau ac yn y byd ehangach, ac yn datblygu’r ddealltwriaeth,
y gwerthoedd, a'r sgiliau i wneud gwahaniaeth yn eu cymdeithas. Mae ar yr argyfwng
hinsawdd angen dinasyddion gweithgar! Gall ysgolion helpu creu mwy ohonynt. Os oes
mwy o alw wrthym ni, y disgyblion sydd ar eu ffordd drwy’r system addysg, i gynnwys mwy
o addysg am faterion newid hinsawdd a phynciau cysylltiedig, yna fe allen ni weld newid
yn ein hysgolion a’n colegau i gynnwys mwy o addysg am yr hinsawdd. Dewch i ni geisio
ailafael yn ein system addysg, a sicrhau ein bod yn rhan o’r newidiadau positif y mae ar y
byd a’n cymdeithas eu hangen.

DIY!
Sut hoffech chi weld mwy o bwyslais ar newid
hinsawdd a materion cynaliadwyedd yn cael eu
trafod yn eich ysgol? Dyma ambell i weithgaredd y
gallech chi ystyried eu gwneud (neu eu haddasu) i
roi sylw i’r diffyg addysg newid hinsawdd yn eich
ysgol. Efallai bod eich ysgol eisoes yn dda yn
addysgu
am
faterion
newid
hinsawdd.
Canolbwyntiwch arnyn nhw yn gyntaf a sut y gallen
nhw fod hyd yn oed yn fwy effeithiol.

Sbectol

Hinsawdd

Gwisgwch ‘sbectol
hinsawdd’ am y dydd. Meddyliwch am bob un
dosbarth yr ydych chi’n mynd iddo a sut mae’r
hinsawdd yn cael ei drafod neu ddim yn cael ei
drafod. Fe allech chi gadw dyddiadur syml i nodi
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sawl gwaith y dydd neu’r wythnos y mae newid hinsawdd yn cael sylw neu drafodaeth.
Drwy gadw dyddiadur fel hyn, rydych chi mewn gwirionedd yn creu data newydd gwybodaeth newydd nad yw’ch ysgol yn ymwybodol ohoni - ac y gellir ei defnyddio i
wella’r sefyllfa. Efallai y bydd yr ysgol yn synnu wrth glywed cyn lleied y mae’n trafod neu’n
ystyried materion hinsawdd. Fe allech chi droi’r data yn ddelwedd ddiddorol neu graff,
gan ddangos sut mae’ch ysgol yn gwella (neu’n gwaethygu?) wrth drafod newid hinsawdd
a’i faterion cysylltiedig. Gall y wybodaeth hon cael ei rhannu tu hwnt i’ch ysgol, gyda
Teach the Future Wales e.e., sef grŵp sy’n gweithio tuag at sefydlu mwy o addysg newid
hinsawdd mewn ysgolion.

Cyngor Gwyrdd. Fe allech chi ddechrau ‘cyngor gwyrdd’ yn debyg i ‘gyngor ysgol’

sy’n caniatáu i ddisgyblion leisio syniadau a barn ynglŷn â gweinyddiaeth a
gweithrediadau’r ysgol. Gall cyngor gwyrdd edrych yn fwy manwl ar faterion ‘gwyrdd’ yn
amgylchedd yr ysgol. Gallai’r materion hyn gynnwys:
• Beth sy’n cael ei addysgu yn yr ystafell ddosbarth (a sut mae materion newid
hinsawdd yn cael eu haddysgu)?
• Sut mae ysgolion yn annog ymddygiad da a gwyrdd ymysg disgyblion a staff (efallai
nad ydyn nhw?)
• Fe allech chi drafod sut mae adeilad a gweithgarwch yr ysgol yn cael eu rhedeg.
Faint o ynni sy’n cael ei ddefnyddio? O ble y daw’r ynni? A oes gennych chi gyflenwr
adnewyddadwy? O ble mae’r bwyd yn dod? Sut mae myfyrwyr yn cael eu cludo i’r
ysgol? Sut mae athrawon yn teithio i’r ysgol?
• Fe allech chi geisio darganfod faint o wastraff bwyd sy’n cael ei greu gan eich ysgol
bob wythnos, a beth sy’n digwydd iddo? A allai gael ei gompostio yng ngardd yr
ysgol?
Trwy’r cyngor gwyrdd hwn, fe allech chi fwydo adroddiad neu syniadau yn ôl i’ch prif
athrawon ynglŷn â sut i wella’ch addysg ynglŷn ag addasu i’r argyfwng hinsawdd a
chynnig syniadau mwy cyffredinol ynglŷn â sut mae’r ysgol yn cael ei rhedeg. Gallai’r
trafodaethau hyn ddigwydd yn fisol.

Gwobrau Gwyrdd.

Pwy yw eich aelod o staff mwyaf ‘gwyrdd’ yn yr ysgol? Fe allech
chi greu holiadur i fesur pa mor dda mae’ch athrawon, glanhawyr, staff arlwyo ayb., yn
‘perfformio’ mewn perthynas â byw bywydau cynaliadwy (efallai trwy edrych ar sut maen
nhw’n teithio i'r gwaith, eu deiet, eu defnydd o ynni ayb.). Fe allech chi hyd yn oed greu
gwobr bob tymor, neu bob blwyddyn, i’r aelod o staff mwyaf gwyrdd! Gallai’r
gweithgaredd hwn ysbrydoli pobl sy’n hŷn na chi yn yr ysgol i ddechrau cwestiynu ac
adlewyrchu ar eu hymddygiad cynhenid.

Cynnwys eich cymuned yn eich cwricwlwm.

Mae cyflwyno’r cwricwlwm
yn llawer o waith i’ch athrawon. Rhowch hoe fach iddyn nhw trwy wahodd mudiadau sy’n
ymgyrchu neu’n gweithio ar faterion newid hinsawdd i ddod i roi cyflwyniad ynglŷn â’u
gwaith. Mae yna nifer o fudiadau nawr sy’n gallu dod i mewn i ysgolion i redeg gweithdai
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a thrafodaethau am ddim. Gallech chi hefyd ddarganfod grwpiau cymunedol yn eich
ardal sy’n gweithredu ar faterion yn ymwneud â’r amgylchedd drwy edrych amdanyn nhw
ar rwydweithiau fel Adfywio Cymru, Ynni Cymunedol Cymru a Threfi Trawsnewid.

Ysgrifennwch eich cwricwlwm.

Ar yr olwg gyntaf, efallai bod y dasg hon yn
edrych yn un ddiflas! Ond, fe allech chi fod mor greadigol â dychmygus â phosibl. Wrth i
ni deithio trwy’r system addysg sydd wedi ei pharatoi’n barod ar ein cyfer, mae’n bosibl
nad ydyn ni’n rhoi digon o sylw i’r cynnwys. Beth hoffech chi ei wybod, ei ddeall a’i ddysgu
amdani er mwyn gallu byw bywyd mwy moesegol a chynaliadwy a pharatoi eich hun at y
newid byd a ddaw yn sgil newid hinsawdd? Ysgrifennwch eich cwricwlwm eich hun sy’n
cynnwys y pethau y mae’n bwysig dysgu amdanynt yn eich barn chi, mewn perthynas â
materion hinsawdd a natur sydd, o bosib, ar hyn o bryd, yn cael eu hesgeuluso. Gallai hyn
gynnwys dysgu sgiliau technegol fel adeiladu paneli solar neu dyrbin gwynt bach. Gallai
hyn ddigwydd o’ch safbwynt personol chi, neu fe allech chi agor y gweithgaredd ychydig
yn fwy a chreu poster ar gyfer eich blwyddyn ysgol neu’r ysgol gyfan, i ychwanegu
syniadau am y pynciau yr hoffen nhw ddysgu amdanynt i’w helpu i fyw yn fwy cynaliadwy.
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Natur
“Dydyn ni ddim yn etifeddu’r ddaear wrth ein cyndeidiau, ry’n ni’n ei fenthyg wrth ein
plant.”
Dihareb o America Frodorol
“Mae’r sawl sy’n plannu coed yn caru eraill heblaw ei hun” – Thomas Fuller

Cyflwyniad
Er ein bod yn troelli ar graig yn y
gofod, mae’n syndod ein bod yn
gallu mynd o ddydd i ddydd heb
ystyried y ffaith fod ein bodolaeth,
a bodolaeth popeth byw o’n
cwmpas, yn hongian ar linyn
bywyd mor fregus. Sawl gwaith y
dydd ydych chi’n neilltuo amser i
feddwl pa mor wyrthiol yw’r ffaith
ein bod yn bodoli o gwbl?
Y ddaear yw ein cartref ni. Mae
gennym gyfrifoldeb i gydnabod
bod gan y rheiny sydd hyd yn oed
yn llai na ni, yr hawl i fwynhau
rhyfeddodau’r bywyd hwn. Mae
hyn yn golygu y dylid gwarchod y
ddaear sy’n ein cynnal ni, natur a’i
holl fioamrywiaeth.
Ond, fel mae un o brif
ddangosyddion newid hinsawdd,
sef y lefelau Carbon Deuocsid
(CO2) yn yr atmosffer, yn dangos i
ni - mae gweithgarwch dynoliaeth
ar y ddaear yn niweidiol. Trwy ein
hallyriadau nwyon tŷ gwydr ni,
rydym yn cynhesu’r atmosffer ac yn
cynhesu’r moroedd. Mae hyn yn cyfrannu at batrymau tywydd a hinsawdd mwy eithafol
sy’n arwain at lifogydd, toddi’r cap iâ a sychder.
Rydym hefyd yn byw trwy beth mae gwyddonwyr yn ei alw’n chweched difodiant mawr.
Mae bioamrywiaeth yn lleihau. Mae poblogaethau pryfed yn disgyn, bywyd môr a llefydd
gwirioneddol wyllt yn cael eu llechfeddiannu. Yn hytrach nag ecsploetio’r byd gwyllt, rhaid
i ni ailddysgu sut i fyw gyda natur a chaniatáu i natur ein cynorthwyo ni wrth i ni fynd ati i
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daclo newid hinsawdd. Gall hyn ddigwydd drwy adfer a gwarchod natur, a fydd, yn ei dro,
yn cynyddu bioamrywiaeth a’i ecosystemau sy’n gallu amsugno’r carbon sy’n cyfrannu at
newid hinsawdd.

DIY!
Awr

y

Ddaear.

Digwyddiad rhyngwladol
sy’n
digwydd
pob
blwyddyn ar Ddydd Sul
olaf mis Mawrth. Pwrpas yr
awr hon yw i unigolion,
busnesau a chymunedau
ddiffodd eu holl offer
trydanol am awr a rhoi hoe
fach i’r Ddaear! Gall
digwyddiadau sy’n arwain
i fyny at yr awr gynnwys
codi ymwybyddiaeth o’r
defnydd cynyddol o ynni
gan
gymdeithas
a'r
pwysau ar ecosystemau’r
byd oherwydd hynny. Beth am drefnu digwyddiad yn eich cymuned neu yn eich ysgol
(neu eu cyd-blethu)? Gall gweithgareddau gynnwys gwneud baneri, sticeri neu unrhyw
gelf neu sloganau i’w dangos mewn gofod cyhoeddus i godi ymwybyddiaeth o faterion
hinsawdd a natur yn eich cymuned ac annog pobl i ddiffodd y trydan am awr.

Mapio Natur. Gwnewch

fap o’ch ardal a ble mae’r gofodau naturiol (gall gynnwys
perthi, cloddiau, cylchfannau a hyd yn oed y darnau lleiaf o wair yn unrhyw le). Sut allai’r
rhain gael eu gwarchod a’u gwella? A allai’ch Cyngor lleol chwarae rhan, drwy ymrwymo i
dorri llai o wair a chaniatáu i fwy o flodau gwyllt ymsefydlu ar yr ymylon (gan ganiatáu
cynefin gwell gogyfer â bywyd bioamrywiol). Meddyliwch am ffyrdd amrywiol o wella’r
gofodau naturiol hyn sydd eisoes yn bodoli yn eich cymuned er budd natur, yr
amgylchedd a ni!
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Troeon Gwastraff.

Un o effeithiau mwyaf
niweidiol dynoliaeth ar y byd naturiol (a’r un sy’n codi
gwrychyn fwyaf) yw llygru trwy daflu sbwriel.
Cymerwch luniau o’r mannau ble mae sbwriel yn
dueddol o grynhoi yn eich cymuned. Fe allech chi
greu gludwaith o luniau o’r sbwriel yn eich ardal a’i
arddangos mewn un man fel y gall eich cymuned
weld a deall maint y broblem. Pwy ddylai fod yn
gyfrifol - y cwmnïau sy’n creu'r deunydd pacio yn y lle
cyntaf, neu’r person sy’n ei daflu? Trefnwch ‘dro
gwastraff’, ac annog eich cymuned i gydweithio i
gasglu’r sbwriel yma. Yna beth? Fe allech chi anfon y
sbwriel nôl at y gwneuthurwr? Neu anfon darn celf at
eich cyngor lleol neu ei arddangos yn lleol i
berswadio pobl i beidio â thaflu eu sbwriel?

Arsylwi ar Natur.

‘Does gan sawl un ohonon ni
ddim yr amser na’r amynedd i fod yn naturiaethwyr pobl sy’n arsylwi ar y bywyd naturiol sy’n ein
hamgylchynu ac wedi’u swyno ganddo. Yn anffodus,
rydym yn cael ein denu i edrych ar sgriniau neu i
edrych ar bobl eraill neu i edrych ar beth allwn ni ei
brynu nesaf. Cymerwch hoe o’r ffordd absẃrd yma o
fod. Edrychwch am barc lleol, gwarchodfa natur neu
unrhyw le ble mae concrit a sŵn yn gyfyngedig. Ewch
ag ychydig o fwyd a diod gyda chi ac eisteddwch ac
arsylwch. Mae’n anhygoel pa mor dawel a heddychlon
y gallwn fod wrth edrych ar y byd naturiol. Mae
gwneud hyn hefyd yn ein hatgoffa ein bod ond yn
gallu bodoli drwy’r adnoddau y mae’r byd naturiol yn
eu rhoi i ni. Ysgrifennwch am arsylwadau’r diwrnod,
heb dechnoleg, heb ddim byd i dynnu’ch sylw, wrth i
chi dreulio diwrnod llawn allan yn yr awyr agored.
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Natur, Plastig a Gwastraff
Ar wahân i effeithiau allyriadau CO2 ar y byd naturiol, rydym hefyd wedi creu problem
wastraff ddifrifol; yn benodol gwastraff plastig. Credir erbyn hyn fod microblastig ym
MHOBMAN; o’n bwyd, i’r eira yn yr Arctig, i fywyd y môr a hyd yn oed yng nghyrff babis
sydd heb eu geni eto. Yn ôl y grŵp elusennol WRAP, mae tua thraean o’r holl becynnau
plastig a roddir ar y farchnad ryngwladol yn gorffen eu taith fel llygredd yn yr amgylchedd.
Mae o leiaf wyth miliwn tunnell o blastig yn dianc i mewn i’n cefnforoedd pob blwyddyn.
Mae ailgylchu wedi dod i fod yn symbol positif dros y
degawdau diwethaf, fel ffordd o ddangos bod yna
ryw fath o system gylchol i’r cynnyrch rydyn ni’n ei
daflu i ffwrdd yn ein biniau ailgylchu. Ond, nid yw
ailgylchu yn ateb i’r broblem wastraff, ac, ar ei ben ei
hun, nid yw’n gallu taclo’r broblem lygredd a newid
hinsawdd. Mae eitemau sy’n cael eu hailgylchu, gan
gynnwys plastig, yn dueddol o gael eu ‘lawrgylchu’ h.y. maent yn cael eu hailgynhyrchu ond mae’r
cynnyrch newydd o safon lawer yn is o gymharu â’i
ffurf wreiddiol. Golyga hyn, yn anochel, ar ôl ambell
(neu mewn rhai achosion dim ond un) gylch ailgylchu
mae’r deunydd yn gorffen ei daith mewn safle
tirlenwi.
Felly, mewn gwirionedd, mae angen i ni ailgylchu llai. Beth sydd llawer bwysicach yw
defnyddio llai yn y lle cyntaf, newid ein harferion siopa a threuliant, a sicrhau bod cynnyrch
a’u cynhyrchwyr yn defnyddio llai o becynnu niweidiol. Cofiwch, pan ddaw hi i blastig ac
ailgylchu - mae’n bwysig gwrthod unrhyw blastig defnydd untro - lleihau ein dibyniaeth ar
blastig, ailddefnyddio, ailgylchu neu bydru bydd diwedd y gân i blastig yn ein safleoedd
tirlenwi sy’n achosi niwed amgylcheddol yn y pendraw.

Dyma stori bositif i orffen. Cafodd ‘The Ocean Cleanup’ ei sefydlu
gan Boyan Slat, bachgen 18 mlwydd oed o’r Iseldiroedd, pan
sylweddolodd ar ôl mynd i ddeifio ar ei wyliau yng Ngwlad Groeg
fod yna mwy o blastig na physgod yn y môr. Erbyn hyn, mae yna
dros 120 o bobl yn gweithio i’r elusen a sefydlodd, ac maent yn
anelu at lanhau 90% o’r holl sbwriel sy’n arnofio yn ein moroedd a’n
hafonydd. Am ysbrydoliaeth, dilynwch waith yr elusen yma.
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Ynni ac Ynni Cymunedol

Cyflwyniad
Mae ein defnydd o ynni wedi newid yn sylweddol yn ystod yr 20fed ganrif ac i mewn i’r
ganrif hon. Lle ynghynt buasen ni wedi casglu’r adnoddau sydd eu angen ar gyfer ein
hanghenion ynni (e.e. pren a mawn ar gyfer tân i’n gwresogi ac i goginio), rydym nawr yn
talu am ein hadnoddau ynni (trydan, glo, olew, tanwydd car ayb.). O ganlyniad i’r
moderneiddio yma, mae ein cyswllt gyda’n ffynhonnell ynni lawer, lawer yn fwy
anghysbell. Mae gennym ni lai o gyswllt gyda’n ffynhonnell ynni ac mae sawl un ohonom
ni nawr yn defnyddio ynni mewn ffordd awtomatig, heb ystyried sut mae’n cael ei wneud
na sut mae’n ein cyrraedd.
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Ar ben hyn, gyda datblygiadau technolegol, rydym yn debygol o gael llawer mwy o
eitemau electronig amrywiol yn ein tai; ffonau symudol, cyfrifiaduron, tabledi ar ben yr
eitemau mwy traddodiadol fel y teledu, tegell, tostiwr ayb. Mae ein hanghenion ynni wedi
cynyddu ac yn debygol o barhau i gynyddu os ydyn ni’n mynnu byw yn yr un modd ag yr
ydyn ni’n ei wneud nawr. Mae ein galw am ynni trydanol hefyd yn debygol o gynyddu wrth
drydanu ein systemau trafnidiaeth a thechnolegau newydd eraill. Mae ceir trydan a'r
symudiad graddol i ffwrdd oddi wrth danwydd ffosil yn golygu y bydd angen llawer mwy
o ynni trydanol yn y dyfodol agos. Rydym yn dueddol o gyfeirio at yr heriau y mae’r sector
ynni yn eu hwynebu fel y dilema triphlyg. Mae angen i dri pheth ddigwydd - mae angen
datgarboneiddio ynni, sicrhau cyflenwad dibynadwy ac, yn drydydd, sicrhau bod yr ynni
hwn yn hygyrch ac yn fforddiadwy i bawb.

Ynni Cymunedol yw’r enw a roddir ar brosiectau ynni adnewyddadwy sydd wedi cael eu
datblygu a’u rheoli gan gymuned ddaearyddol (e.e. pobl o bentref neu dref neu ardal
benodol) neu gymuned o ddiddordeb (e.e. buddsoddwyr neu ymgyrchwyr
amgylcheddol) ac sydd dan berchnogaeth y gymuned honno. Maent yn grwpiau sy’n
datblygu prosiectau gwynt, hydro neu solar, yn codi ymwybyddiaeth o faterion arbed ynni
neu yn gwneud gwaith i liniaru tlodi tanwydd yn eu hardaloedd. Mae yna grwpiau sydd
hefyd yn edrych ar sut i
drydanu trafnidiaeth a
rhannu’r defnydd o geir
trwy glybiau ceir.
Mae
grwpiau
ynni
cymunedol yn gweithio i
gynhyrchu
ynni
adnewyddadwy, i daclo
tlodi tanwydd ac i godi
ymwybyddiaeth
o
faterion ynni, ar lefel leol
ac ar lawr gwlad. Maent
hefyd â’r gallu i greu
cyfoeth mewn ardal. Nid
cyfoeth ariannol yn unig
(e.e. os ydynt yn creu
prosiect
ynni
adnewyddadwy sydd yn
creu incwm), ond cyfoeth
llai cyffyrddadwy, fel
meithrin hyder mewn
cymunedau eu bod â’r
gallu a’r hyblygrwydd i
ddarganfod yr atebion i
ddatgarboneiddio
eu
hunain (heb ymyrraeth
o’r pen i lawr). Maent yn
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gallu creu ymdeimlad o werth a balchder yn y gymuned a hefyd yn gallu cadw arian yn
lleol, creu swyddi newydd a datblygu sgiliau yn lleol. Budd amlwg yw eu bod wedi eu
sefydlu’n lleol, gyda staff a gwirfoddolwyr sy’n byw yn y gymuned, yn wahanol i gyflenwyr
neu gwmnïau ynni sy’n bell oddi wrthym.
Mae gan grwpiau ynni cymunedol rôl dyngedfennol i’w chwarae yn nyfodol ein system
ynni. Mae ganddynt hefyd lawer o brofiad ac angerdd ynghylch ynni adnewyddadwy a
grymuso cymunedau, ac maent yn gallu cynnig mewnbwn addysgiadol trwy weithdai,
cyflwyniadau ac ymweliadau safle.

DIY!
Ymwybyddiaeth o ynni. Cadwch ddyddiadur yn nodi faint o ynni trydanol ac ynni
gwresogi rydych chi’n ei ddefnyddio. Am wythnos, cadwch ddyddiadur yn nodi sawl tro
rydych chi’n defnyddio soced plyg, i wefru’ch ffôn, i edrych ar y teledu, i wefru’r cyfrifiadur,
i goginio ayb. Cymharwch gyda gweddill eich dosbarth i weld pa mor ddibynadwy rydyn
ni i gyd o ran ein defnydd o ynni. A yw hyn yn wir am bob unigolyn ar draws y byd?

O ble y daw ein hynni? Meddyliwch o ble mae’ch ynni’n dod. Nid yn unig yn eich

tŷ eich hun, ond yn eich ysgol a’ch cymuned. A yw’ch ysgol yn cynhyrchu ei hynni ei hun?
A oes ganddyn nhw le ar gyfer paneli solar neu dyrbin gwynt? Sut mae’r ysgol yn effeithiol
yn ei defnydd o ynni? Fe allech chi greu archwiliad ar gyfer yr ysgol i weld faint o ynni sy’n
cael ei ddefnyddio’n ddyddiol, a lle mae’r brig defnydd ynni bob dydd. A oes yna ffordd y
gallai’r ysgol fod yn fwy effeithiol o ran sut mae’n defnyddio ynni? Beth mae ysgolion eraill
yn ei wneud? Mae hanesion o lwyddiant yn bwerus wrth ysbrydoli a chreu newid.
Darganfyddwch rai a’u rhannu.

Newidiwch at gyflenwyr ynni gwyrdd. Pwy sy’n cyflenwi ynni eich ysgol,

eich cyngor, eich cartref? Mae sicrhau ein bod yn cael ein cyflenwi gan gyflenwyr ynni
gwyrdd (sydd ond yn gwerthu ynni oddi wrth gynhyrchwyr ynni adnewyddadwy) yn mynd
yn bell i effeithio newid yn y farchnad ynni am y gorau. Wrth wneud y newid yma, rydych
chi’n cefnogi ynni adnewyddadwy yn weithgar ac yn gwrthod ffynonellau ynni
anghynaladwy. Wrth chwilio am gyflenwyr gwyrdd, byddwch yn ymwybodol o
‘wyrddgalchu’ a honiadau ffug!

Ynni yn eich cymuned. Mae prosiectau ynni cymunedol wedi cael eu datblygu ar

draws Cymru a thu hwnt, ac yn dal i gael eu datblygu. Mae yna ddegau o grwpiau ynni
cymunedol nawr ar waith ar hyd a lled Cymru. A oes yna un yn agos atoch chi? Fe allwch
chi weld rhestr o’r holl brosiectau sydd ar waith yng Nghymru drwy ymweld â gwefan Ynni
Cymunedol Cymru. Y ffordd orau o ddeall
natur y prosiectau hyn, sut maent yn gweithio,
sut cawson nhw eu sefydlu, sut mae’u
technolegau yn gweithio, beth yw’r buddion a
beth yw nod y prosiectau, yw ymweld â nhw!
Chwiliwch am y grŵp agosaf atoch chi a
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chysylltu i weld os yw’n bosib trefnu ymweliad neu, ar y llaw arall ei wahodd i’ch ysgol am
drafodaeth. Fe allwch chi hyd yn oed gynnig syniadau i’ch grŵp ynni cymunedol lleol, y
gallwch chi eu cyd-greu a’u cefnogi.

Digwyddiad ynni. Trefnwch eich digwyddiad ynni eich hun yn eich cymuned. Mae'r

rhain yn ffordd wych o helpu pobl i ddeall sut mae ynni yn cael ei greu a sut gellir gwneud
hynny ar y lefel fwyaf lleol bosib. Fe allwch chi drefnu disco neu ddigwyddiad gwneud
smwddis, neu ddangosiadau ffilm sydd wedi’u pweru’n gyfan gwbl â phedal! Lle da i
ddechrau yw cysylltu ag Ynni Da sydd wedi bod
yn datblygu ac yn cynnal digwyddiadau i
ysgolion ar draws Cymru, wedi’u pweru â
phedal beic. Dewch at eich gilydd gydag
ambell i ffrind i feddwl sut allech chi fynd
ati i drefnu digwyddiad a’i wireddu!!

Dadfuddsoddi?
Mae cyllid pensiwn rhai cynghorau, athrawon, grwpiau ffydd ac
elusennau yn gallu cael ei fuddsoddi yng nghronfeydd
cwmnïau tanwydd ffosil sydd yn niweidio’r blaned, ac mae hyn
yn digwydd yn rheolaidd. Hyd yn oed nawr mae yna nifer o
gyllidau pensiwn yn ariannu mentrau tanwydd ffosil yn hytrach
na phrosiectau ynni adnewyddadwy. A allech chi ddarbwyllo
eich awdurdod lleol neu eich ysgolion i edrych ar
ddadfuddsoddi eu pensiynau? Edrychwch ar yr ymgyrch
dadfuddsoddi yma am fwy o syniadau.
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Ynni cymunedol yn agos atoch
Dyma fap o rai o’r grwpiau ynni cymunedol sydd ar waith ar draws Cymru. Am fap
cynhwysfawr, gweler gwefan Ynni Cymunedol Cymru.
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Economi
“Os ydych chi wir yn credu bod yr amgylchedd yn llai pwysig na’r economi, ceisiwch ddal
eich anadl wrth i chi gyfri’ch arian.” — Guy McPherson
“Os ydyn ni’n llygru’r aer, y dŵr a’r pridd sy’n ein cadw ni’n fyw ac yn iach, ac yn dinistrio’r
fioamrywiaeth sy’n galluogi systemau naturiol i weithredu, ni fydd unrhyw swm o arian yn
gallu ein hachub ni.” – David Suzuki

Cyflwyniad
Mae’r Economi - y modd yr ydyn ni’n gwneud
arian ac yn ei wario – yn elfen sy’n ganolog i
gymaint o bethau mewn bywyd. Rydyn ni’n
gweithio er mwyn cael ein talu am ein hamser.
Defnyddiwn yr arian yma i brynu bwyd a
gwres a thalu am drafnidiaeth a phrynu
nwyddau a thalu am ein hamser hamdden.
Gyda’r bwyd, y gwres, yr ynni, y drafnidiaeth,
yr amser hamdden a’r ‘pethau’ - mae yna
gwmnïau tu ôl i bob un sy’n gwneud arian.
Maent yn cynhyrchu eu nwyddau a’u
gwasanaethau i’w gwerthu i ni. Ond yr hyn
rydyn ni’n dueddol o’i anghofio yw sut y mae’r
economi hon, sydd wedi’i seilio ar arian, yn
cael effaith negyddol ar y byd naturiol.
Mae ynni - i wresogi neu i bweru ein heitemau
trydanol - yn dod o’r byd naturiol. Ar hyn o
bryd, rydym yn llosgi adnoddau naturiol o’r
ddaear: nwy, olew, glo i gynhyrchu trydan neu
i wresogi neu ar gyfer trafnidiaeth. Mae hyd yn
oed ynni gwyrdd yn defnyddio adnoddau
naturiol - yr egni o’r gwynt, ynni o’r haul neu
ynni cinetig o afonydd neu’r môr.
Rydyn ni’n defnyddio ynni adnewyddol ac
anadnewyddol o’r byd naturiol heb boeni neu
ragweld sut mae ein gweithgareddau’n
niweidio’r amgylchedd. Rydyn ni wedi bod yn
torri coed i gael pren, cloddio am fwynau,
clirio tir ar gyfer amaeth a gorbysgota’r
moroedd. Rydyn ni wedi bod yn tyfu nwyddau
ar lefel ddiwydiannol, o gotwm yn ein dillad i olew palmwydd yn ein bwydydd wedi’u
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prosesu. Mae’r adnoddau hyn yn cael eu toddi, eu trin, eu hymdoddi, eu coginio a’u
gwehyddu i greu popeth sy’n llenwi ein bywydau modern. O ffonau symudol i esgidiau. O
bast dannedd i drenau. Ond, mae adnoddau’r byd yn gyfyngedig, ac ni allwn barhau i
fynd i lawr y llwybr gwastraffus hwn lawer yn hirach.
Yn hytrach na’r economi ‘llinol’ hwn – sy’n defnyddio adnoddau unwaith cyn eu gwaredu,
a’r obsesiwn gyda ‘thwf’ yr economi (ar gyfer buddion ariannol, nid buddion i’r blaned)
mae arnom angen economi ‘gylchol’. Mae economi gylchol lawer yn llai gwastraffus, ac yn
ailddefnyddio ac yn rhannu nwyddau, gan oresgyn y diwylliant taflu-i-ffwrdd yr ydym ni i
gyd wedi cyfarwyddo ag ef. Mae’n rhaid i ni hefyd feddwl yn ddwysach am effaith ein
gweithredoedd a’n harferion ar rannau eraill o’r byd a sut mae ein galw ni am fwy a mwy o
‘bethau’ yn cael effaith ar yr amgylchedd a phobl eraill ar draws y byd (e.e., sut mae ein
treuliant cig eidion wedi ei fewnforio, olew palmwydd, coffi, a chacao yn gallu creu
datgoedwigo mewn gwledydd eraill).

“Mae gwledydd cyfoethocach fel y Deyrnas Unedig yn gyfrifol am y systemau bydeang sydd wedi achosi’r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng anghyfiawnder byd-eang
eithafol, ac wedi elwa arnynt. Mae’r 10 y cant cyfoethocach yn gyfrifol am 50 y cant o
allyriadau byd-eang, a’r 50 y cant isaf o ran incwm yn gyfrifol am 10 y cant o’r
allyriadau byd-eang.”
Fairtrade Foundation

Beth am greu economi leol, gylchol lle rydym yn cael gwared ar y syniad fod yn rhaid
prynu mwy a mwy o ‘bethau’ er mwyn bod yn hapus neu’n fodlon ein byd? Beth am geisio
ailddysgu dyfeisgarwch, cynildeb a chynaliadwyedd, a chael sbort wrth wneud hynny!

DIY!
Economi eich ysgol. Sut mae’ch ysgol yn gwneud ymdrech i brynu nwyddau mor

lleol â phosib? A ydyn nhw’n cefnogi ffermwyr llaeth lleol? Ydyn nhw’n prynu bwyd lleol,
bwyd organig neu ydyn nhw’n prynu gan gyflenwyr (os felly, beth yw eu hegwyddorion
nhw wrth brynu a chyflenwi bwyd)? Trafodwch sut y gallai’ch ysgol anelu at chwarae rhan
gefnogol yn eich cymuned trwy gael ei chyflenwadau o ffynonellau lleol, boed hynny’n
fwyd, llyfrau neu ynni. Drwy brynu’n lleol, gall eich ysgol gefnogi busnesau lleol, lleihau'r
galw am nwyddau wedi eu mewnforio a nwyddau a fasgynhyrchwyd.

Masnach Deg.

Dylai popeth rydyn ni’n ei brynu fod wedi cael ei
wneud yn deg a’i fasnachu’n deg - gan sicrhau, felly, nad oes unrhyw un
yn cael eu hecsploetio yn y broses o fasnachu. Yn yr un modd, ni ddylai
llefydd na natur gael eu hecsbloetio yn enw cynhyrchu eitem. Ond mae
masnach deg yn dal i fod yn eithriad, yn hytrach na’r ‘norm’ (mae 1 o bob
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3 banana sy’n cael ei werthu yn y DU yn cael ei fasnachu’n deg, sy’n golygu ein bod yn
prynu mwy o fananas sydd heb eu masnachu’n deg yn fwy aml). Trefnwch eich stondin
Masnach Deg eich hun yn eich ysgol i hysbysebu ac ysbrydoli eraill i feddwl sut i brynu’n
foesegol. Mae nwyddau masnach deg yn amrywio o goffi i siocled, i gotwm a metelau
gwerthfawr y gallwch eu ffeindio yn eich ffôn. Mae pythefnos Masnach Deg yn cael ei
gynnal bob blwyddyn ym mis Chwefror ac mae mwy o ddeunydd a chynnyrch sy’n gallu
eich helpu i drefnu eich stondin eich hun ar gael ar-lein (gweler y tudalennau adnoddau ar
ddiwedd y pecyn hwn).

Tir ac economi leol. A oes tir yn rhan o’ch ysgol sy’n addas ar gyfer prosiect tyfu?
Beth am gyfrannu at eich economi fwyd leol trwy dyfu a chynhyrchu pethau a allai gael eu
cyfnewid yn eich ardal?

Byw heb arian.

Ceisiwch fyw heb arian am wythnos! Nid yw mor anodd ag a
feddyliech chi ac mae hyd yn oed yn haws os ydych chi’n byw gyda gofalydd/rhieni/teulu
ayb. sy’n darparu eich anghenion (bwyd, trydan, costau gweithgareddau, biliau yn
gyffredinol). Ceisiwch gynnwys pobl yn eich cartref a rhoi tro arni gyda’ch gilydd, a chadw
dyddiadur am yr wythnos. Faint o bethau allwch chi eu cyfnewid neu ‘drwco’ yn hytrach na
defnyddio arian? Pa mor anodd yw hi i fyw heb arian. Beth am storïau ynglŷn ag arian lleol
(fel punt tref Lewes neu’r Wadebridge Wren – arian lleol sy’n cael ei dderbyn gan fusnesau
lleol) - a allai rhywbeth tebyg weithio yn eich ardal chi?

Llyfrgell Pethau. Mae yna gyfres o ‘lyfrgelloedd pethau’ yn cael eu sefydlu ar draws

y wlad. Llyfrgelloedd lle mae’n bosib benthyg nwyddau yn hytrach na theimlo’r angen i
brynu. Mae hyn yn annog economi gylchol a llai o wastraff. Darganfyddwch nhw ar
rwydwaith Benthyg Cymru.

Yr Economi Sylfaenol
Sut mae’r system economaidd wedi effeithio ar ein cymunedau?
Gofynnwch i bobl sy’n hŷn na chi ynglŷn â'u hatgofion o’u cymunedau:
y gwasanaethau a’r siopau yn eu hardal. Beth sydd wedi newid? Mae
yna sawl grŵp, fel Dolan yng Ngwynedd, sy’n edrych ar ailsefydlu ffyrdd
o gynnig gwasanaethau a nwyddau lleol, gan felly greu economïau
cynaliadwy, gwyrdd, lleol a theg.
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Bwyd
“Dyma beth i’w fwyta i’ch achub chi a’r blaned: bwyta llai o gig a siwgr, mwy o ffrwythau a
llysiau” The Lancet, 2019 (adroddiad gan 37 arbenigwr o 11 gwlad)

Cyflwyniad
Mae beth rydyn ni’n ei fwyta yn bwysig.
P’un ai ein bod ni’n llysfwytawyr, yn bwyta
cig, yn fegan neu unrhyw beth arall, mae
popeth rydyn ni’n ei fwyta yn cael effaith o
ryw fath ar natur a’r hinsawdd. Mae bwyd
yn cael ei dyfu a’i ddosbarthu i gyflenwi
marchnadoedd byd-eang ac yn gallu
cyfrannu
at
ddatgoedwigo,
colli
bioamrywiaeth a’r argyfwng hinsawdd. Gall
y gadwyn fwyd hefyd achosi niwed i bobl,
yn enwedig pan fydd marchnadoedd yn
gorfodi prisiau bwyd is ar gynhyrchwyr y
bwyd. Mae nwyddau Masnach Deg yn
sicrhau bod ffermwyr yn cael tâl teg. Ers
2019, mae cynnyrch Masnach Deg hefyd
wedi ymrwymo i beidio â datgoedwigo.
Ond, nid dim ond beth rydyn ni’n ei fwyta
sy’n achosi problemau amgylcheddol
niferus ond sut mae bwyd yn cael ei dyfu yn
y lle cyntaf, ei gludo a’i becynnu. Mae
plaladdwyr a ffwngleiddiaid wedi bod yn ddinistriol i bryfed a bywyd gwyllt, er mwyn
cynhyrchu mwy o gnydau. Mae coedwigoedd a'r bywyd bioamrywiol maen nhw’n ei
gefnogi wedi cael eu dinistrio ar gyfer da byw. Mae magu anifeiliaid ar gyfer bwyd a
deunydd arall yn defnyddio trydydd o dir cnydau’r byd ac yn cyfrannu tuag at 15% o
allyriadau tŷ gwydr y byd. Ond, gallai cig gael llawer llai o effaith petai’r anifeiliaid yn pori
ar dir nad ydyw’n addas ar gyfer cnydau.

“Mae amaeth anifeiliaid yn allyrru 10 i 100 gwaith mwy o nwyon tŷ gwydr fesul uned
o’r cynnyrch na bwydydd â sylfaen planhigion. Maen nhw hefyd yn defnyddio 10 i 100
gwaith mwy o dir...felly byddai deiet sydd â mwy o sylfaen planhigion yn golygu
ffermio sy’n fwy ecogyfeillgar ac yna byddai mwy o dir ar gael ar gyfer datrysiadau â
sylfaen natur.”
Yr Athro Pete Smith, Prifysgol Aberdeen.
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Fel ein perthynas ag ynni, rydyn ni hefyd nawr wedi ymbellhau o’n bwyd. Lle roedden ni,
ond canrif yn ôl, yn gallu tyfu a rhannu ein bwyd yn lleol, mae’r bwyd rydyn ni’n ei gael
wrth siopa’n wythnosol nawr yn cynnwys bwyd sydd wedi teithio miloedd a miloedd o
filltiroedd. Amcangyfrifir bod y diwydiant bwyd yn achosi tua 37% o allyriadau nwyon tŷ
gwydr - yn y broses o gynhyrchu, pecynnu a chludo’r bwyd yna. Er enghraifft, dim ond
75% o boteli llaeth sy’n cael eu hailgylchu, sy’n golygu y bydd 25% yn diweddu eu hoes
mewn safle tirlenwi neu hyd yn oed yn y môr. Mae’n rhaid i ni feddwl am yr hyn rydyn ni’n
ei fwyta, ond rhaid i ni feddwl hefyd am y gwastraff sy’n gallu cael ei greu gan y cynnyrch
a'r math o becynnu maent yn cael eu cario ynddynt. I leihau’r llygredd ac allyriadau
niweidiol sy’n gysylltiedig â’n bwyd, mae’n rhaid i ni ailfeddwl am sut rydyn ni’n siopa,
beth rydyn ni’n ei fwyta, sut y cafodd ei dyfu, sut y mae wedi ei becynnu, ac o ble mae’n
dod.
Mae gwastraff bwyd hefyd yn fater pwysig sy’n effeithio ar yr hinsawdd a natur. Mae’r
elusen gwastraff WRAP yn amcangyfrif bod tua 36 tunnell o allyriadau tŷ gwydr yn
gysylltiedig â bwyd sydd wedi cael ei wastraffu a’i daflu i ffwrdd (70% o hyn sy’n digwydd
yn ein cartrefi). Mae hyn yn digwydd yn ystod cyfnod lle mae pobl yn dioddef ac yn marw
o newyn ar draws y byd, a phobl yng Nghymru a thu hwnt yn dibynnu ar fanciau bwyd.

DIY!
Deiet Cymreig, Cynaliadwy a Moesegol. Fel yr ydych efallai’n

gwybod, nid
oes digonedd o fangos, pinafal nac afocados yn tyfu yma yng Nghymru. Ni fuasech chi
wedi meddwl hynny wrth edrych o gwmpas eich archfarchnad arferol. Pa mor gynaliadwy
all hyn fod? Mae’r dasg hon yn gofyn i chi greu'r deiet Cymreig mwyaf iach a chynaliadwy
sy’n bosib. A yw cig a chynnyrch llaeth, wedi eu cynhyrchu’n lleol, yn fwy cynaliadwy a
moesol na dilyn deiet fegan sy’n cynnwys cynhwysion fel jacffrwyth a menyn cnau? Neu a
yw ffermio a chynaeafu cig a chynnyrch llaeth o anifeiliaid sy’n teimlo poen yn anfoesol ar
gyfer deiet ‘moesol’? Mesurwch y carbon sy’n gysylltiedig â’ch deiet presennol o gymharu
â’r deiet mwyaf moesol allwch chi ei greu (edrychwch ar gyngor Maint Cymru yma am
syniadau pellach).

Bwytewch yn lleol (ac yn dymhorol)! Ceisiwch fyw wythnos lawn trwy fwyta

dim ond bwydydd sydd wedi cael eu tyfu a’u cynhyrchu o fewn 60 milltir i ble rydych chi’n
byw. Mae’n debygol y bydd y dasg hon yn haws ar adegau penodol o’r flwyddyn felly
mae’n dibynnu pryd rydych chi’n gwneud yr her (ganol gaeaf fe fydd gennych chi lond bol
o fresych a chêl). Yn hytrach na defnyddio’r rhwydwaith o archfarchnadoedd sy’n gwerthu
cynnyrch a ddaw o bedwar ban y byd, ewch at eich groser lleol neu brynu’n syth gan
dyfwyr lleol trwy gynllun bocsys llysiau (mae yna focsys ffrwythau, pysgod, cig a chynnyrch
llaeth hefyd). Gwahoddwch aelodau o’ch cartref i ymuno â chi ar gyfer yr her hon, a
chadwch ddyddiadur i nodi pa mor anodd neu hawdd yw hi i fwyta’n lleol ac yn dymhorol.

Gwnewch fap o gynhyrchwyr lleol. Gweithgaredd cysylltiedig; gwnewch fap

o’ch ardal. Chwiliwch am yr holl gynhyrchwyr bwyd yn eich ardal a’u mapio. Gellir
defnyddio hwn yn eich ysgol ac yn y gymuned ehangach i ddangos sut y gallai mwy o
bobl gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol.
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Deiet di-Blastig.

Ewch i unrhyw archfarchnad a sylwch ar faint o becynnu sy’n
gorchuddio ein bwyd. Mae’n gallu codi’ch gwrychyn. Pam lapio tato neu afalau mewn
plastig? Pa mor ddiangen yw’r haenen yna o blastig a faint o ddifrod fydd y plastig hwn yn
ei wneud pan fydd yn cael ei daflu i ffwrdd, yn anochel, yn y bin a’i anfon i safle tirlenwi?
Nawr te, sut i wella'r broblem hon? Mae’n edrych fel petai archfarchnadoedd yn llusgo’u
traed, felly beth am drïo protest heddychlon drwy weithredu’n uniongyrchol a thynnu’r
plastig yn y siop a’i ddychwelyd i aelod o staff gan esbonio’n gwrtais, ‘Dydw i ddim angen
hwn, diolch. Rwy’n ceisio byw bywyd di-blastig.’ Po fwyaf o bobl sy’n cymryd y camau bach
hyn, yn hytrach na theimlo’n rhy gwrtais i weithredu, y mwyaf y bydd y cadwyni
archfarchnad hyn yn gwrando ac yn newid. Ceisiwch weld pa mor hawdd yw hi i fyw
wythnos yn bwyta bwyd heb ei lapio mewn plastig! Cadwch ddyddiadur o’r cynnyrch y
mae’n anodd eu prynu heb eu bod wedi eu lapio mewn plastig. Ceisiwch ffeindio siop
ddi-blastig yn eich ardal. Pa mor hawdd neu anodd yw hi i ddefnyddio’r llefydd hyn?
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Dillad
“Nid y dillad sy’n gwneud y dyn” - Hen ddihareb

Cyflwyniad
Y diwydiant dillad yw un o’r diwydiannau mwyaf niweidiol o ran ei effaith ar yr
amgylchedd, yr hinsawdd a phobl. Mae’r ffasiwn cyflym a rhad y mae pobl mewn
gwledydd fel Cymru yn ei fwynhau, yn golygu bod rhywun, rhywle, i lawr y llinell
gynhyrchu a chludo, wedi dioddef anghydraddoldeb. Nid yw dilledyn sy’n costio £10 yn
debygol o fod yn deg i’r amgylchedd nac i’r bobl a aeth ati i greu’r dilledyn. Mae’n
ddiwydiant sy’n amlygu pa mor annheg yw’r berthynas rhwng y bobl sy’n prynu’r dillad
hyn, a’r bobl sydd wedi eu gwneud.
Yn y DU, rydyn ni’n gwario £59.3 biliwn y flwyddyn ar ddillad ac ategolion. Rydyn ni hefyd
yn taflu llond lle o ddillad i ffwrdd bob blwyddyn - 350,000 tunnell y flwyddyn. Mae
gennym ni draddodiad cryf o siopau dillad ail-law a ffyrdd o werthu dillad nad ydyn ni eu
hangen mwyach ar-lein, ond mae’r holl system yn un wastraffus. Mae rhai o’r dillad sy’n
cael eu taflu yn cael eu hanfon dramor (o safon amrywiol), ond mae llawer yn diweddu eu
hoes mewn safleoedd tirlenwi. Hefyd, mae’r ffibrau sy’n cael eu ddefnyddio i greu dillad
yn gallu bod yn niweidiol i’r amgylchedd mewn nifer o ffyrdd, gyda rhai tecstilau yn gyrru
datgoedwigo mewn coedwigoedd trofannol. Mae yna gysylltiad uniongyrchol rhwng
cynhyrchu lledr a datgoedwigo ym Mrasil e.e. Mae ffibrau eraill fel polyester yn gollwng
microblastig pan maent yn cael eu golchi, ac yn ei dro mae hyn yn cyrraedd ein ffrydiau
dŵr , ein hafonydd a’r môr. Mae yna sgil-effeithiau enfawr hefyd yn ystod y broses
gynhyrchu.

Mae’r diwydiant ffasiwn yn araf bach yn dod yn fwy
ymwybodol o’r niwed y mae wedi ei achosi, ac yn parhau
i’w achosi, i’r amgylchedd. Mae yna nifer gynyddol o
frandiau ffasiwn cynaliadwy sy’n ceisio cwtogi ar y niwed a
achosir gan y diwydiant, gan gynnwys Patagonia, Lucy and
Yak, Rapanui a People Tree i enwi ond ychydig. Mae yna
symudiadau hefyd i greu llyfrgelloedd dillad lle mae pobl
yn rhannu ac yn dychwelyd dillad o safon uchel – allai hyn
weithio yn eich ysgol neu gymuned?
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DIY!
Tarddiad ein dillad.

Ewch trwy’ch dillad a’u
trefnu yn ôl eu tarddle (ymhle cawsant eu gwneud?).
Oes yna batrwm? Ble mae’r rhan fwyaf o’ch dillad
wedi cael eu gwneud? Sawl un oedd wedi cael ei
wneud yn lleol gyda deunydd lleol? Pa mor
gynaliadwy yw hi fod dillad yn cael eu gwneud a’u
cludo o’r holl wledydd yma?

Defnydd Cynaliadwy.

Beth sydd yn eich
dillad - beth yw’r defnydd sy’n gwneud eich dillad?
Os oes yna ffibrau plastig sy’n ddefnyddiau gwneud
(mae unrhyw beth sy’n dechrau gyda ‘poly’ yn gliw!),
meddyliwch am effaith y ffibrau hyn ar yr
amgylchedd.

Gor-dreuliant.

Pam ydych chi eisiau gwisgo
dillad penodol a beth sy’n eich gyrru i eisiau pethau
penodol? A ydych chi’n gwneud penderfyniadau
gwirioneddol annibynnol, neu a oes yna ffactorau
cymdeithasol a hysbysebu sy’n dylanwadu arnoch
chi? Sut allwch chi gamu nôl o hyn a bod yn
wirioneddol driw i’ch hun ynglŷn â phwy ydych chi,
ond osgoi niweidio pobl, llefydd, rhywogaethau a’r
blaned ar yr un pryd? A allai llyfrgell ddillad weithio
yn eich cymuned, ble mae pobl yn gallu benthyg a
dychwelyd dillad am ddim neu am rodd fach? Yn
union fel y cysyniad o lyfrgell lyfrau, fe allen ni ddysgu
i fod yn fenthycwyr dillad, yn hytrach na
pherchnogion, gan leihau’r gwastraff dillad. Gallech
chi wedyn arbed yr arian yr ydych yn ei wario ar
ddillad a’i wario ar brofiadau yn hytrach na phethau.

Cyllido’ch cwpwrdd dillad.

Faint o arian
ydych chi (neu eich gofalwyr) yn ei wario ar ddillad ac
ategolion bob mis? A yw hyn yn wariant
angenrheidiol? A allwch chi feddwl am ffyrdd mwy creadigol o wisgo gan ddefnyddio
dillad o siopau ail-law, neu ailwampio ac uwch-seiclo’r dillad sydd gennych chi yn barod?

Ailgynllunio ac Ailddefnyddio.

Gofynnwch i’ch athrawon Crefft, Dylunio a
Thechnoleg os allwch chi drefnu prosiect i uwch-seiclo ac ailwampio hen ddillad. Gallwch
roi galwad allan am roddion gan eich cyd-ddisgyblion er mwyn casglu stoc o ddillad i’w
hail-greu. Gallai’r dillad newydd hyn gael eu gwerthu mewn siop dros dro yn eich ysgol
neu gymuned i godi ymwybyddiaeth o’r broblem wastraff a grëir gan y diwydiant ffasiwn
a’r sgil-effaith ar ein byd naturiol ac allyriadau carbon ar draws y byd.
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Trafnidiaeth
Mae hedfan i Frankfurt ac yn ôl yn allyrru yr un faint o CO₂ â defnyddio ffôn clyfar am
15 mlynedd
(Ffynhonnell: Possible)

Cyflwyniad
Mae sut rydyn ni’n teithio a sut mae pethau’n cael eu cludo at ein defnydd ni, yn cael
effaith enfawr ar yr amgylchedd a’r hinsawdd. P’un ai’ch bod yn defnyddio car petrol neu
ddisel, yn hedfan neu’n dal fferi ar gyfer eich gwyliau, neu’n defnyddio opsiynau mwy
‘gwyrdd’ fel ceir trydan, beics neu drafnidiaeth gyhoeddus fel bysys neu drenau, mae yna
CO₂ yn cael ei allyrru o hyd, a charbon wedi ei ymgorffori (yr allyriadau carbon a
ddefnyddiwyd er mwyn creu’r cerbydau hyn) ym mhob un opsiwn trafnidiaeth.
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Ar hyn o bryd, mae trafnidiaeth yn cyfrif am tua phumed ran o’r holl allyriadau carbon.
Mae’r diwydiant hedfan a chludo yn cyfrif am tua 22% o’r allyriadau hyn, ac mae’r gweddill
wedi ei wneud i fyny o drafnidiaeth teithwyr, fel ceir, beiciau modur a bysys (45.1%) a
thrafnidiaeth ddosbarthu (29.4%) fel lorïau sy’n cario nwyddau. Mae sut rydyn ni’n dewis
teithio a beth rydyn ni’n dewis ei brynu (a’i gael wedi’i gludo i ni) yn gallu cael effaith
uniongyrchol ar yr allyriadau hyn.
‘Teithio Actif’ yw’r enw a roddir i deithio lle rydyn ni’n defnyddio’n cyrff yn weithredol (yn
hytrach nag eistedd ar sedd mewn bws neu yn y car). Mae trafnidiaeth actif yn cynnwys
defnyddio beic neu gerdded, hyd yn oed sgrialu neu sglefrolio os oes gennych chi’r sgil, a
sgïo os yw’r tywydd yn caniatáu! Mae’n ffordd ecogyfeillgar o deithio. Ond faint o
gyfleoedd fyddwch chi’n eu cael i deithio’n actif mewn gwirionedd? A ydyn ni’n rhoi
gormod o sylw i’r ymdrech i wneud trafnidiaeth cerbydau yn hawdd, a thrwy hynny’n creu
anfantais i ffyrdd mwy iach o deithio? Meddyliwch am ble ry’ch chi’n byw - a yw hi’n hawdd
ac yn ddiogel i chi gerdded a seiclo yno?

DIY!
Teithiwch yn ddi-garbon am wythnos.

Ystyriwch eich patrymau teithio
wythnosol. Sut ydych chi’n cyrraedd yr ysgol, sut ydych chi’n cyrraedd eich tref agosaf neu
sut ydych chi’n teithio i gael eich bwyd yn wythnosol? Mi fuasai’n ddefnyddiol cadw
dyddiadur o’ch siwrneiau wythnosol i weld pa mor aml rydych chi’n teithio. Nawr,
meddyliwch sut allech chi wneud y siwrneiau hyn yn fwy ecogyfeillgar? Gallai hyn olygu
eich bod yn uno’ch tripiau gwahanol, fel eich bod yn gwneud mwy nag un dasg bob tro
fyddwch chi’n teithio. Fe allech chi herio’ch cyd-ddisgyblion yn yr ysgol, neu rywun yn eich
cartref, i deithio’n ddi-garbon am wythnos hefyd,. Dewiswch rywun (e.e. eich brawd
mawr/athro ayb.) a chyfrifo’ch allyriadau teithio wythnosol - a allech chi eu helpu i greu
targed i leihau allyriadau 10% yn yr wythnos ganlynol? (Mae yna gyfrifydd ôl troed carbon
ar-lein ar gael i gyfrifo’r rhain!)

Teithio Actif a’ch cyngor lleol. Hoffech chi weld mwy o lonydd seiclo yn eich

cymuned; lonydd a allai wneud seiclo neu gerdded i’ch ysgol yn haws? Cysylltwch â’ch
awdurdod lleol i ofyn beth yw ei gynlluniau teithio actif yn eich ardal, a chyfrannwch eich
syniadau eich hun ynglŷn â sut allent wella. Fe allech chi greu map teithio cynaliadwy ar
gyfer eich cymuned, a’i gyflwyno i’ch cynghorydd lleol neu Aelod o’r Senedd.

Trydani eich Trafnidiaeth Leol. Cysylltwch â’ch grwp Ynni Cymunedol lleol, i
weld os oes unrhyw gynllun ar droed i ddatblygu clwb ceir trydan y
gallwch chi neu eich ysgol fod yn rhan ohono. Ni fyddai’r byd
yn ddiogel am byth dim ond am fod pawb yn newid o geir
petrol a disel i gerbydau trydan, ond byddai newid ein
cysyniad o berchnogaeth a normaleiddio'r syniad o rannu car
trwy grŵp rhannu ceir yn cyfrannu’n sylweddol at yr ymdrech.
Dilynwch y gwaith a wneir gan Trydani Cymru, menter gymunedol
sy’n gosod pwyntiau gwefru ceir trydan ar draws Cymru.
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Ymgyrchu a Chrefftgyrchu
“Dy esiampl sy’n newid y byd, nid dy farn.” Paulo Coelho

“Dyma fydd y mudiad cymdeithasol mwyaf anhygoel ac ysbrydolgar, sy’n uno pobl, y
mae’r byd wedi ei weld erioed. Mae’n mynd i fod yn anodd ac yn rhwystredig ar adegau,
ond mae hefyd yn mynd i gyfoethogi bywydau pob un sy’n rhan ohono yn aruthrol. Mae
hyn yn dy gynnwys di.… [Galli di] fod yn rhan o wrthryfel cymdeithasol mwyaf cyffrous a
phwysig ein hoes.” Danny Chivers

Cyflwyniad
Nawr, dyma’r rhan gyffrous! Efallai bod
gennych
chi
ragdybiaeth
ynglŷn
â
gwleidyddiaeth ac ymgyrchu. Mae rhai pobl yn
ei garu, ac eraill yn ei gasáu. Mae
gwleidyddiaeth yn gallu ymddangos yn
amherthnasol ac anghynhwysol er gwaetha’r
ffaith fod pob un penderfyniad sy’n cael ei
wneud trwy’r system wleidyddol yn effeithio
arnon ni. Mae mwyafrif llethol cabinet
llywodraeth bresennol San Steffan yn dod o
gefndiroedd ysgol breifat, yn ddynion ac yn
wyn. Mae’r sefyllfa’n well yn y Senedd yng
Nghymru - gyda mwyafrif o fenywod yn y
cabinet yno. Ond, mae grwpiau lleiafrifol ac
ethnig, ynghyd â lleisiau pobl ifanc, yn dal i fod
ar yr ymylon yn hytrach nag wrth galon y
trafodaethau gwleidyddol. Yr un yw’r achos ar
gyfer lleisiau'r rheiny ar draws y byd y mae
newid hinsawdd yn mynd i effeithio fwyaf
arnynt.
Achos arall o bryder yw bod yr hinsawdd a’r
amgylchedd yn cael eu clymu at ei gilydd o dan un categori, yn hytrach na chael eu plethu
trwy bob un mater gwleidyddol. Faint y mae gwleidyddion yn ystyried yr amgylchedd wrth
fynd ati i greu polisïau newydd? A yw’n rhywbeth sy’n cael digon o ystyriaeth yng nghyddestun pob un polisi sy’n cael ei greu a’i weithredu?
Dechreuwyd protestiadau ‘Fridays for Future’ gan ferch15-mlwydd-oed o Sweden, Greta
Thunberg, a benderfynodd fynd ar streic o’i hysgol bob Dydd Gwener er mwyn protestio
tu allan i adeilad Llywodraeth Sweden. Datblygodd yr ymgyrch leol hon i mewn i fudiad
rhyngwladol lle bu miloedd o bobl ifanc yn galw ar eu llywodraethau a’u harweinwyr i
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wrando ar bryderon y genhedlaeth ifanc a ffocysu eu holl ynni ar roi polisïau ar waith a’n
rhoi ar y llwybr cywir i achub ein hinsawdd a’n planed.
Mi wnaeth safiad syml esblygu i mewn i safiad byd-eang ‘Fridays for Future’, ac o’r diwedd
mae yna drafodaethau cynyddol ynghylch newid hinsawdd a galwadau i nifer fwy o
sectorau yn y gymdeithas i weithredu er budd yr hinsawdd.
Ond, ‘does ddim rhaid edrych at ferch o Sweden am ysbrydoliaeth i weithredu dros
faterion hinsawdd. Mae yna sawl grŵp ledled Cymru sy’n weithgar yn y maes gweithredu
dros yr hinsawdd. Un grŵp yw Cyfeillion y Ddaear Ifanc Pontypridd a gafodd
gydnabyddiaeth yn y cyfryngau ar draws y DU yn Ionawr 2022 oherwydd eu gweithgarwch
ac am iddynt wrthod gwobr ‘dinasyddion da’ gan eu cyngor lleol1. Yn hytrach na derbyn y
wobr i gydnabod eu gweithgarwch yn codi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd yn y dref,
dyma’r grŵp yn sylweddoli y gallen nhw gael mwy o sylw ar gyfer eu hymgyrch a’u hachos
trwy wrthod. Roedden nhw hefyd yn meddwl y buasai’n rhagrithiol derbyn gwobr o’r fath
gan gyngor a oedd, yn eu tyb nhw, ddim yn gweithredu digon cyflym ar faterion
hinsawdd. Trwy’r weithred hon, fe wnaeth y grŵp lwyddo i ennill sylw cenedlaethol am eu
hymgyrch a llwyddo i ddangos pa mor hamddenol oedd ymdrechion eu cyngor i ddatrys
materion hinsawdd yn eu hardal.
Yng Nghymru hefyd, mae gennym ni Ddeddf unigryw sydd wedi rhoi pwyslais penodol ar
ddyfodol ein pobl ifanc. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ddeddf sy’n anelu
at sicrhau nad yw’r hyn rydyn ni’n ei wneud nawr yn cael effaith andwyol ar y cenedlaethau
o bobl a fydd yn dilyn ar ein hôl. Mae hyn yn ein rhoi ni mewn sefyllfa unigryw yng
Nghymru, i ddal cwmnïau a chyrff cyhoeddus i gyfrif, ac i sicrhau bod ein dyfodol wedi ei
warchod.
Mae Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff
cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, i weithio’n
well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd, ac i atal problemau parhaus megis tlodi,
anghydraddoldebau iechyd a newid hinsawdd. Mae’r Ddeddf yn unigryw i Gymru ac
yn denu diddordeb o wledydd ar draws y byd, gan ei bod yn cynnig cyfle gwych i
wneud newid hirbarhaol, positif i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Gall ymgyrchu fod yn hwyl a dod â phobl at ei gilydd. Gall fod yn ddull heddychlon, heb
frwydro. Mae ‘crefftgyrchu’ er enghraifft (neu ‘craftivism’) yn fodd o ymgyrchu trwy’r
celfyddydau. Felly, er enghraifft, yn hytrach na bombardio cwmni yn ymosodol, rydych
chi’n gwneud hynny’n dyner a thrwy weithgarwch creadigol (gweler y rhan nesaf).

1

Plant o Bontypridd yn gwrthod gwobr hinsawdd dros ymateb cyngor - BBC Cymru Fyw
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Profwyd bod protest heddychlon a gweithredu uniongyrchol yn ffordd fwy effeithiol o
ymgyrchu fel y gwelwyd yn y symudiad Hawliau Sifil yn yr Unol Daleithiau ac yn fwy
diweddar Extinction Rebellion a streiciau Fridays for Future.

DIY!
Normaleiddio ymgysylltu. A ellid trefnu ymweliadau rheolaidd â’ch ysgol gan
eich Cynghorydd Sir lleol neu eich Aelodau o Senedd Cymru? Peidiwch ag anghofio bod
y cynrychiolwyr hyn yn cael eu talu i’ch cynrychioli ac i weithio tuag at sicrhau dyfodol
gwell i bawb yn eich cymuned, felly gwnewch yn siŵr fod eich lleisiau chi a’ch ffrindiau yn
cael eu clywed. Drwy sefydlu’r cyfarfodydd hyn, fe allwch chi ddod i ddeall pa mor
ddifrifol y mae’r cynrychiolydd yn ystyried materion hinsawdd ac amgylchedd, a’u gwthio i
sicrhau mwy o newidiadau.

Crëwch fudiad! Beth yw’r mater hinsawdd sy’n eich poeni chi fwyaf? Meddyliwch am

yr holl gamau bach y mae’n rhaid eu cymryd er mwyn cyrraedd y nod o ddatrys y broblem
honno, ac ewch ati i greu ymgyrch amdano. Edrychwch ar fudiadau ac ymgyrchwyr sydd
wedi eich ysbrydoli chi er mwyn helpu creu rhywbeth unigryw eich hun. Gall edrych ar
ymgyrchoedd rhyngwladol Fridays for Future a gwaith cenedlaethol diweddar Climate
Cymru fod yn gymorth ac yn ysbrydoliaeth.

Cynulliad y bobl ar gyfer yr Hinsawdd.

Mae yna nifer gynyddol o
gynulliadau'r bobl yn cael eu datblygu ar draws y wlad i drafod materion newid hinsawdd
ac i weithredu arnynt. Digwyddiadau democrataidd, agored ar lawr gwlad, sy’n caniatáu i
gymunedau gymryd rheolaeth dros sut i weithredu’n lleol. Mae’r cyfarfodydd hyn yn
cychwyn trwy broses o addysgu a dysgu mwy am newid hinsawdd yn gyffredinol, cyn
trafodaeth a phenderfyniad ynglŷn â llwybrau penodol i’w dilyn gan y gymuned.
Chwiliwch am gynulliad y bobl allwch chi ymuno
ag ef yn lleol. Ar y llaw arall, fe allech chi drefnu
eich cynulliad eich hun yn eich ysgol, ac mae’n
bosib cael pecyn cymorth i helpu trefnu hynny
trwy Global Assembly.

Gwnewch y pethau bychain.

Ie, hoff
fantra nawdd sant hoff y Cymry, Dewi Sant! A
gellir ei ddefnyddio yng nghyd-destun newid
hinsawdd! Gwnewch restr o’r pethau bychain y
gall eich cymuned, eich ffrindiau ac aelodau o’r
teulu eu gwneud i gyfrannu tuag at wneud eu
rhan i ostwng eu cyfraniad nhw tuag at newid
hinsawdd. Fe allech chi greu poster yn cynnwys
eich hoff argymhellion a’i arddangos yn eich
cymuned. Mae pobl yn edrych am bethau
ymarferol y gallant eu gwneud i wneud newid.
Helpwch nhw.
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Y Pethau Bychain...
•
•
•

Cerddwch neu seiclwch i’r ysgol. Os oes yna broblem gyda thraffig,
teithiwch fel grŵp.
Newidiwch y porwr sydd wedi’i ragosod ar eich ffôn symudol a’ch
cyfrifiaduron i Ecosia – porwr sy’n ariannu gwaith plannu coed.
Pan fyddwch chi’n archebu ar-lein, gofynnwch am gludiant diblastig.
• Mae bag plastig yn cymryd 1,000 o flynyddoedd i’w dorri i lawr,
felly gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n eu derbyn o gwbwl – paratowch yn
well: defnyddiwch fagiau lliain i wneud eich siopa, dewch a bocsys i ddal
eich bwydydd rhydd. Hefyd, defnyddiwch eich siop ddi-blastig leol.
• Yr holl bethau bach yna wedi eu lapio mewn plastig? Bisgedi sengl
wedi eu lapio, saws, brechdanau - gwrthodwch nhw.
• Trwsiwch a chyweiriwch, peidiwch â’i daflu i ffwrdd!

•

• Defnyddiwch sebon bar yn hytrach na siampŵ a
phethau ymolchi mewn potel, a phast dannedd mewn gwydr yn
hytrach na thiwbiau plastig.
Edrychwch am brosiectau economi gylchol lleol, fel Llyfrgell y
Pethau, ble allwch chi fenthyg yn hytrach na phrynu nwyddau, a
grwpiau Freecycle lle mae pobl yn rhoi nwyddau di-angen yn
hytrach na chodi pris amdanynt.

• Oeddech chi’n gwybod bod gwm cnoi yn gallu cynnwys
plastig? Rhowch y gorau iddo!
• Po fwyaf y byddwn ni’n holi cwestiynau i gwmnïau am
weithredu’n fwy cynaliadwy, po fwyaf y bydd gwneuthurwyr yn
gwrando.
• Mae 20,000 tunnell o fatris yn cael eu
hanfon i safleoedd tirlenwi yn y DU bob blwyddyn
– stopiwch eu defnyddio nhw. Mynnwch fatris y
gallwch eu hailwefru a theclyn gwefru.
•
•

Rhowch y gorau i’r brwsh dannedd plastig a defnyddiwch
frwshys bioddiraddadwy fel brwshys dannedd bambŵ.
Ceisiwch osgoi deunydd synthetig yn eich dillad, fel polyester,
neilon ac acrylig. Pan maen nhw’n cael eu golchi mae’r ffibrau
bach synthetig hyn yn gallu rhedeg i mewn i’n system ddŵr ac i
mewn i’r byd naturiol.
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Beth yw Crefftgyrchu?
Un o ddibenion ymgyrchu a
phrotestio,
yw
codi
ymwybyddiaeth ac achosi newid
strwythurol yn y ffordd y mae
pethau yn cael eu gwneud.
Diben arall yw cyfathrebu beth
yw’r broblem yn y lle cyntaf, a
sicrhau ei bod yn ddealladwy i
gymaint o bobl â phosibl. Mae’n
wirioneddol bwysig helpu pobl i
ddeall newid hinsawdd. Y ffordd
orau o wneud hyn yw ceisio
cyfathrebu sut y gall effeithio
arnon ni a beth allwn ni ei
wneud i geisio ei atal. Mae celf
yn ffordd effeithiol iawn o
gyfathrebu syniadau. Celf o bob
math - o ysgrifennu i wneud
ffilmiau, o gerddoriaeth i arlunio
a ffotograffiaeth a phob ffurf
greadigol a chrefftus arall. Mae'r
rhain yn ffyrdd sy’n ein galluogi i
adrodd storïau, ac mae storïau
yn llawer mwy dymunol i bobl
na ffigyrau a graffiau a
gwyddoniaeth galed.

Coed nid gofid!

DIY!
Ewch ati i grefftio.

Pa
grefft ydych chi’n ei mwynhau
orau? Gweithio â phren, gweu,
arlunio, peintio, ysgrifennu,
ffotograffiaeth,
cerddoriaeth,
dawns, ffilm neu gyfuniad o bob un - meddyliwch am ffyrdd o greu neges hinsawdd sy’n
hawdd ei deall. Gall hwn fod yn waith i’w arddangos yn eich ysgol neu mewn siop leol.
Mae’r broses o greu rhywbeth yn gallu clirio’ch meddwl a hogi eich syniadau ynglŷn â sut i
weithredu am yr argyfwng hinsawdd a sut i wneud hynny’n lleol.
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Sloganau.

Rhan hwylus o’r streiciau ‘Fridays for Future’ a phrotestiadau tebyg eraill
dros y blynyddoedd diwethaf, yw’r sloganau a’r baneri a’r posteri. Ceisiwch greu slogan
effeithiol sy’n esbonio’ch pryder penodol am yr argyfwng hinsawdd. Chwiliwch ar-lein i
weld esiamplau o brotestiadau eraill a meddyliwch am un sy’n fwy perthnasol i’ch ardal
chi. Fe allwch chi drïo sgrin-brintio (peintio trwy stensil arno i liain – chiliwch ar-lein am
ganllawiau ar gyfer sut i wneud hyn), neu gwiltio, neu bennau ffelt traddodiadol ar
gardfwrdd! Fe allwch chi hyd yn oed geisio cael gofod i greu murlun o slogan neu ddarn
o gelfyddyd weledol yn eich cymuned leol (gweler sut i wneud ‘paent’ mwsogl isod! Mae
mwsogl, gyda llaw, yn amsugno carbon, gan ei wneud yn fwy derbyniol na phaent, efallai!)

Llythyra/anrhegion a wnaethpwyd â llaw. Un ffordd effeithiol a thyner o

ymgyrchu yw ysgrifennu llythyron â llaw a rhoi anrhegion. Gwnewch restr o’r holl fusnesau
yn eich ardal sydd, o bosib, ddim yn gweithredu yn y ffordd fwyaf ecogyfeillgar bosib (e.e.
dal i ddefnyddio pecynnu plastig, gwerthu nwyddau sydd ddim yn rhai Masnach Deg
ayb.). Darganfyddwch pwy yw eich Aelod o Senedd Cymru, eich Aelod o’r Cyngor Lleol,
neu’ch Aelod Seneddol yn San Steffan. Meddyliwch am ffordd garedig o gyfathrebu’ch
pryderon am sut maent yn masnachu neu sut maent yn methu â gwneud yn siŵr fod
hinsawdd a’i faterion cysylltiedig ar dop yr agenda gwleidyddol. Ysgrifennwch lythyr â llaw
gan ychwanegu elfen bersonol, gan ddangos eich bod wedi cymryd amser a gofal wrth
fynd ati i gysylltu â nhw.

“Mae rhoddion a wnaed â llaw yn gallu bod yn ffordd ddefnyddiol iawn i bobl
ddechrau sgyrsiau gonest gyda phobl eraill, heb i’r person arall deimlo eu bod yn
ymosod arnynt neu deimlo’n amddiffynnol.”
Craftivist: The art of gentle protest | Sarah Corbett
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Ambell i syniad am grefftau eraill
Sut i wneud ‘paent’ mwsogl

Casglwch fwsogl (mewn ffordd gyfrifol, nid
o ardaloedd wedi eu gwarchod).

Cymysgwch y mwsogl mewn
cymysgu gydag ychydig o iogwrt.

teclyn

Defnyddiwch y gymysgedd fel paent i
wneud delwedd neu slogan sy’n llawn
ysbrydoliaeth, neu un gair symbolaidd ar
wal.

Arhoswch am gwpwl o wythnosau a gweld
y ddelwedd yn tyfu!

*Mae mwsogl yn wych am storio carbon ac
yn mynd â CO₂ allan o’r awyr. Felly, dylai
paentio gyda mwsogl gael yr un clod â
phlannu coed (rhag ofn y bydd unrhyw un
yn dechrau cwyno am y graffiti gwyrdd!)
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Gwnewch boster ar goll/wedi ei ddarganfod
Pa faterion sy’n gysylltiedig â’r hinsawdd sy’n effeithio fwyaf ar eich ardal chi? Ceisiwch
feddwl am ffordd ddoniol o greu poster ar goll/wedi ei ddarganfod i’w osod i fyny a
gwneud i bobol chwerthin, tra hefyd yn cwestiynu pwnc penodol. Gofalwch eich bod yn ei
roi i fyny mewn ffordd gynaliadwy (h.y. peidiwch â defnyddio tap sello plastig) a
chasglwch y poster eto unwaith fydd y sbort ar ben (dydych chi ddim am gyfrannu at
wastraff sbwriel wedi’r cwbl).

AR GOLL

Awyr Iach.
Roedd yn arfer cael ei ddarganfod yma
drwy’r amser.
Rhaid ei fod wedi mynd ar goll yn y dref
yng nghanol yr holl llygredd.
Gwerthfawr iawn.
Cysylltwch os ddewch chi o hyd iddo!
40

Myfyrio: Mae popeth yn
gysylltiedig!
Rydyn ni’n gobeithio bod y Llawlyfr DIY hwn wedi bod o
ddefnydd ac wedi eich ysbrydoli a’ch grymuso i allu
goresgyn gorbryder am yr hinsawdd trwy weithredu dros yr
hinsawdd. Nid oes rhaid i chi weithredu ar lefel fyd-eang,
ond fe allwch chi weithredu yn effeithiol yn eich cymuned
neu’ch ysgol eich hun a cael hwyl wrth wneud hynny.
Rydych chi YN gallu gwneud gwahaniaeth.

Rydyn ni hefyd yn gobeithio, trwy weithio’ch ffordd trwy’r
adnodd hwn, eich bod chi wedi dod i ddeall bod popeth
yn gysylltiedig. O’n deiet i’r dillad rydyn ni’n eu prynu i’n
harferion teithio - maent i gyd, mewn un ffordd neu’i
gilydd, yn cael effaith ar hinsawdd, natur a phobl. Drwy
ddeall y cysylltiadau rhwng y materion hyn, fe allwn ni
wneud penderfyniadau gwell er mwyn gweithredu dros
yr hinsawdd a datblygu i fod yn ddinasyddion actif a
chyfrifol yng Nghymru a’r byd.
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Adnoddau
Dyma gyfres o ddolenni at lyfrau ac adnoddau pellach, i’ch helpu chi a’ch athrawon i
ddysgu mwy am bob un o’r themâu yn y llyfryn hwn a’ch cyfeirio at y cyfoeth o fudiadau ac
ymgyrchoedd sy’n gweithio ac yn brwydro i wneud ein byd yn lle gwell a mwy diogel i
bawb.

Beth yw Gorbryder am yr Hinsawdd?
Llyfrau
A Field Guide to Climate Anxiety: How to Keep Your Cool on a Warming Planet | Sarah
Jaquette Ray
From What Is to What If: Unleashing the power of Imagination to Create the Future we
Want | Rob Hopkins
Gwefannau ac Ymgyrchoedd
Gweithredu ar yr hinsawdd yn erbyn eco-bryder Blog gan Poppy Stowell-Evans
Force of Nature | Gwybodaeth am beth yw eco-bryder a phryder am yr hinsawdd, gan
gynnwys cyfres o bodlediadau sy’n trin a thrafod y mater ymysg pobl ifanc ar draws y byd.

Newid Hinsawdd ac Addysg
Gwefannau ac Ymgyrchoedd
Teach the Future. Grŵp ymgyrchu sy’n gweithredu er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r
diffyg addysg am newid hinsawdd ar gwricwlwm cenedlaethol pob un o wledydd y DU.
Gan fod addysg yn fater sydd wedi’i ddatganoli mae yna grwpiau ar wahân sydd yn
ymgyrchu ym mhob un cenedl. Fe allwch chi hefyd ddarllen erthygl ddiweddar am ei
waith a’i gefndir yma.
Sustainability and Environmental Education Grŵp sy’n helpu athrawon a disgyblion gydag
addysg am gynaliadwyedd. Maent yn gallu gweithio gydag ysgolion i annog sgiliau dysgu
gwell, a gweithio gyda disgyblion er mwyn creu nod cynaliadwyedd o fewn eu hysgol.
Energy Sparks Grŵp sy’n rhoi cefnogaeth gref i athrawon a thimau eco i ddysgu am ynni a
hinsawdd yng nghyd-destun eu hysgol nhw eu hun.
Transform Our World Cymuned o athrawon sy’n defnyddio adnoddau am ddim er mwyn
helpu grymuso disgyblion ac ysbrydoli gweithredoedd dros yr hinsawdd mewn ysgolion.
Chi a CO₂ prosiect sy’n plethu ymchwil ac ymgysylltiad â’r cyhoedd, er mwyn annog pobl
ifanc, rhwng 12-15 oed, i ymgysylltu â phroblem fyd-eang newid hinsawdd ar lefel leol ac i
ymrwymo i newid ymddygiadau i geisio lleihau eu hôl troed carbon. Mae hyn yn cael ei
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wneud trwy gael disgyblion i ddarllen/chwarae ffuglen ddigidol am newid hinsawdd ac
yna creu eu stori rhyngweithiol eu hunain am y pwnc. Trwy drafod a chreu eu gwaith
ffuglen nhw eu hunain, mae myfyrwyr yn cael eu hannog i archwilio syniadau ynglŷn â
newid hinsawdd a rôl unigolion wrth siapio hinsawdd y byd. Am ragor o wybodaeth a
chanllawiau ynglŷn â sut i ddefnyddio’r adnodd, cysylltwch â Dr Jennifer Rudd ym
Mhrifysgol Abertawe: j.a.rudd@swansea.ac.uk
Awn am Zero Awn am Sero yw’r ymgyrch Brydeinig sy’n uno athrawon, disgyblion, rhieni
a’u hysgolion wrth iddynt oll weithio ynghyd i fod yn garbon sero erbyn 2030.

Natur
Llyfrau
Earth Heroes: Twenty Inspiring Stories of People Saving Our World | Lily Dyu
Diary of a Young Naturalist | Dara McAnulty
Gwyrddach: Camau Bach at Fyw'n Ddiwastraff a Diblastig | Mari Elin Jones
Tro ar fyd | Duncan Brown
Gwefannau ac Ymgyrchoedd
Cadwch Gymru’n Daclus Elusen sy’n gweithio ledled Cymru i warchod ein hamgylchedd,
nawr ac ar gyfer y dyfodol.
Learn to love nature | WWF Cyfres o adnoddau gan WWF Rhyngwladol sy’n annog pobl
ifanc i ymgysylltu â natur a dysgu mwy am ein planed anhygoel.
RSPB Cymru Mae’r RSPB yn gweithio ar bolisïau, cadwraeth, ffermio ac addysg ledled
Cymru, ac mae ganddi weithgareddau y gall ysgolion eu defnyddio.
Ymddiriedolaethau Natur Cymru Mae yna bump ymddiriedolaeth natur ledled Cymru sy’n
anelu at drechu’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol tra hefyd yn gwneud natur yn rhan o
fywyd pawb – gan greu dyfodol mwy gwyllt i natur a phobl.
Rewilding Britain Yr unig fudiad trawswladol ym Mhrydain sy’n edrych ar faterion dadddofi a’r buddion y gall hynny eu creu i bobl, natur a’r hinsawdd.
Awr y Ddaear Digwyddiad blynyddol sy’n annog pobl ar draws y byd i gynnal gwylnos i’r
ddaear unwaith y flwyddyn, trwy diffodd eu goleuadau a phethau trydanol am awr.
Coed Cadw Cymru Elusen sy’n gwarchod coedlannau. Mae’n plannu coed ac yn
ymgyrchu i sicrhau bod coetir a choed yn cael eu gwarchod ar draws y wlad. Maent hefyd
yn gofalu am dros gant o goedlannau y mae croeso i chi ymweld â nhw pryd bynnag
rydych chi eisiau.
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Maint Cymru Mae Maint Cymru yn cynnig cyllid ac arbenigedd i gymunedau lleol a
chynhenid mewn rhanbarthau trofannol, i’w cefnogi i ddiogelu a chynnal eu coedwigoedd
gwerthfawr, tyfu mwy o goed a sefydlu bywoliaeth gynaliadwy. Drwy addysg, ymgysylltu
â’r gymuned, gweithgareddau tyfu coed ac eiriolaeth, maent hefyd yn codi
ymwybyddiaeth yng Nghymru o bwysigrwydd coedwigoedd trofannol a choed wrth fynd
i’r afael â newid hinsawdd. Ei nod yw ysbrydoli pobl i weld y gallant fod yn rhan o’r ateb.
Great Big Green Week Digwyddiadau a gynhelir o Fedi 18-26 i ddangos sut mae
cymunedau yn chwarae rhan weithgar wrth daclo heriau newid hinsawdd a gwarchod
gofodau gwyrdd, ac i annog pobol eraill i gymryd rhan hefyd..
Fideo
Cyfres o fideos gan WWF Rhyngwladol ar ei sianel You Tube - yn ddefnyddiol i grynhoi
rhai o’r materion pwysicaf yn ymwneud â natur a bioamrywiaeth.

Ynni ac Ynni Cymunedol
Llyfrau
Tic-Toc Nofel graffeg am ynni, perchnogaeth a chymuned (sy’n cynnwys adnoddau dysgu
i gyd-fynd â’r nofel)
Gwefannau ac Ymgyrchoedd
Ynni Cymunedol Cymru Dewch o hyd i’ch grŵp ynni cymunedol lleol a byddwch yn aelod
gweithgar.
Ynni Da Yn gweithio gydag ysgolion i ddatblygu gweithdai a digwyddiadau i godi
ymwybyddiaeth o ynni ac ynni adnewyddadwy, gan gynnwys discos wedi’u pweru â
phedal beic.
Energy Saving Trust Pecyn ynglŷn â sut i fod yn fwy effeithlon gydag ynni yn y cartref.
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Fideo

Ynni Cymunedaol Swydd Caint

Ynni Ogwen, Bethesda

Yr Economi
Llyfrau
Small Is Beautiful | E. F. Schumacher
Doughnut Economics | Kate Raworth
Gwefannau ac Ymgyrchoedd
Y Sefydliad Masnach Deg. Mae yna adnoddau i ysgolion ar gael ar-lein a allai’ch helpu i
arwain dosbarthiadau a digwyddiadau yn eich ysgol. Fe allwch chi hefyd gofrestru ar gyfer
Gwobr Ysgol Masnach Deg i gael cydnabyddiaeth am waith eich ysgol ynghylch materion
Masnach Deg.
Mae The Story of Stuff yn datgelu’r cysylltiadau rhwng nifer enfawr o faterion
amgylcheddol a chymdeithasol, ac yn galw arnon ni i ddod at ein gilydd i greu byd mwy
teg a chynaliadwy. Maent wedi cynhyrchu saith ffilm fer sy’n archwilio ac yn esbonio’r
cysylltiadau rhwng beth rydyn ni’n ei brynu a sut mae hynny’n effeithio ar bobl a’r byd.

Fideo

Explaining the Circular Economy and How Society Can Re-think Progress
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How the Dutch are reshaping their post pandemic economy – BBC Reel

Fairtrade Foundation: How Fair Trade is tackling the Climate Crisis

Bwyd
Llyfrau
How bad are bananas? | Mike Berners-Lee (*nid dim ond am fwyd, ond ynglŷn ag
allyriadau carbon popeth rydyn ni’n ei wneud ac yn ei dreulio!)
Gwefannau ac Ymgyrchoedd
Veg Cities Grŵp ymgyrchu sy’n galw ar ddinasoedd ac ardaloedd lleol i gydlynu
gweithgarwch a gweithredu i greu cadwyn cyflenwi llysiau leol. O gynghorau sir i ysgolion,
o fentrau tyfu bwyd i weithleoedd, rydyn ni i gyd yn gallu chware rhan wrth gynyddu
argaeledd a threuliant llysiau lleol.
Sustainable Food Places Wales Rhwydwaith sy’n dod â phartneriaethau bwyd arloesol
ynghyd o drefi, dinasoedd, bwrdeistrefi, ardaloedd a siroedd ar draws y DU sy’n ysgogi
arloesi ac arfer gorau ymhob agwedd ar fwyd iach a chynaliadwy.

Fideo
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Why do we need to change our food system? (Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd
Unedig)

Dillad
Gwefannau ac Ymgyrchoedd
Drip by Drip Y Corff Anllywodraethol cyntaf yn y byd sy’n edrych ar daclo materion
gwastraff dŵr yn y diwydiant ffasiwn a thecstilau.
Cyfeillion y Ddaear Cymru Grŵp ymgyrchu sy’n edrych ar bob un mater yn ymwneud â’r
argyfwng hinsawdd, ac mae ganddo adnoddau ynglŷn â ffasiwn cynaliadwy yma.
Fideo

How your clothes are worse for climate change than flying

Trafnidiaeth
Llyfrau
Go Lightly: How to travel without hurting the planet Nina Karnikowski
Gwefannau ac Ymgyrchoedd
Sustrans Wales Elusen sy’n hyrwyddo ac yn ymgyrchu dros isadeiledd heolydd mwy
diogel a mynediad i gerddwyr a seiclwyr.
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TrydaNi Grŵp sy’n creu rhwydwaith o bwyntiau gwefru fforddiadwy, dibynadwy hawdd eu
defnyddio ar draws Cymru.
Eich Awdurdod Leol – Yng Nghymru, dylai bob un awdurdod lleol gael Cynllun Teithio
Actif yn eich ardal. Mae’r Cynllun hwn yn sicrhau eich bod yn gallu teithio’n gynaliadwy ar
draws eich sir. Chwiliwch a chyfrannwch syniadau am beth hoffech chi ei weld yn eich
ardal.

Ymgyrchu a Chrefftgyrchu
Llyfrau
No One Is Too Small to Make a Difference | Greta Thunberg
The No-Nonsense Guide to Climate Change | Danny Chivers
How to Change Everything: The Young Human's Guide to Protecting the Planet and Each
Other | Naomi Klein
We have a Dream: Meet 30 Young Indigenous People and People of Colour Protecting
the Planet | Dr Maya Rose Craig
How to be a Craftivist: The Art of Gentle Protest | Sarah Corbett
Bodlon: Byw’n Hapus ar lai | Angharad Tomos
Agir pour la Planète | Jean-Michel Billioud
Gwefannau ac Ymgyrchoedd
Possible: Inspiring Climate action Eisiau gwneud gwahaniaeth drwy weithredu am yr
argyfwng hinsawdd, ond ddim yn sicr ble i ddechrau? Mae’r wefan hon yn helpu trwy
rannu holl elfennau ymgyrchu hinsawdd yn gategorïau, a nodi’r camau sydd angen eu
cymryd ym mhob un achos i gynyddu’r pwysau am newid.
Fridays for Future Y mudiad ieuenctid rhyngwladol sy’n cynnwys hanes a gweithgarwch
presennol y mudiad, gan gynnwys sut i gymryd rhan a dechrau eich grŵp streicio lleol.
Extinction Rebellion Un o’r ymgyrchoedd mwyaf adnabyddus erbyn hyn, yn defnyddio
tactegau protest gweithredu uniongyrchol. Mae’r wefan yn cynnwys llawer o wybodaeth
berthnasol am sut i brotestio a sut i gyfathrebu negeseuon yn glir.
They Work for you Edrychwch i weld sut mae’ch cynrychiolydd yn Nhŷ’r Cyffredin wedi
pleidleisio, yn eich enw, dros faterion amgylcheddol.
Greenpeace Un o’r ymgyrchoedd mwyaf sefydledig sy’n gweithio ar achosion
amgylcheddol
The Marine Conservation Society Elusen sy’n ymgyrchu dros gefnforoedd glanach,
iachach sydd wedi eu gwarchod yn well.
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Fideo

Ffilm fer am yr Argyfwng Hinsawdd
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Cydnabyddiaeth
Mae Ynni Sir Gâr yn fenter gymdeithasol sydd wedi ei lleoli yn
Sir Gâr. Mae'n gweithio yn ein cymuned i fynd i'r afael â newid
hinsawdd, trwy leihau costau ynni, hybu effeithlonrwydd ynni,
taclo tlodi tanwydd, cynhyrchu ynni adnewyddadwy glân a
chadw'r elw'n lleol. Rydym yn gweithio gyda chymunedau, cyrff
yn y trydydd sector, sefydliadau ac ysgolion ledled gorllewin
Cymru, er mwyn cyflawni prosiectau ynni a mesurau
cynaliadwyedd. Cewch fwy o wybodaeth amdanom yma.

Mae’r pecyn hwn wedi ei ariannu
a’i wneud yn bosib diolch i’r
gefnogaeth a gawsom gan
LEADER.

Diolch hefyd i bawb, gan gynnwys ysgolion a mudiadau cymunedol, am eu hadborth a’u
hawgrymiadau gwerthfawr wrth i ni ddatblygu’r pecyn hwn.

Diolch i chi i gyd!
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