
Ynglyn a Practical Action:

Roedd Fritz Schumacher (dim perthynas i 
Michael!) yn ddyn oedd yn credu y gall technoleg 
syml newid bywydau pobl er gwell.

I brofi y gall ei syniadau weithio a helpu rhai o 
bobl tlotaf y byd cychwynodd ef yr elusen Practical 
Action yn 1966. Ers hynny mae Practical Action 
wedi bod yn gweithio mewn gwledydd fel Nepal, Y 
Swdan, Bangladesh, Periw a Simbabwe, gan wella 
bywydau pobl leol trwy weledigaeth Schumacher y 
gall y syniad iawn – hyd yn oed un bychan – newid 
bywydau er gwell.

Y broblem:

Yn Nepal mae llawer o ffermwyr sy’n byw ar 
lethrau’r mynyddoedd yn tyfu ffrwythau a llysiau, 
gan gynnwys tomatos. Er mwyn ennill bywoliaeth 
mae’n rhaid iddynt werthu’r rhain mewn 
marchnad. Y broblem yw bod cyrraedd marchnad 
yn golygu cerdded ar hyd llwybrau hir a pheryglus i 
lawr ochr y mynydd ac ar draws afon ac mae’n 
rhaid symud tomatos yn ofalus gan ei bod yn 
hawdd iddynt gael eu gwasgu.

Darllenwch hwn 
cyn dechrau... The

The
 Squashed Tomato  Squashed Tomato 

ChallengeChallenge

Dim ond y defnyddiau y bydd eich athro/
athrawes yn eu rhoi i chi y cewch chi eu 
defnyddio.

Yn lle symud tomatos maint llawn i lawr 
mynydd yn Nepal, rydyn ni am i chi symud 
tomatos bach o uchder penodol i’r llawr. 
Efallai y byddwch chi’n cael rhaff neu linyn 
gan eich athro/athrawes hefyd.

Os yw eich tomatos chi yn syrthio i’r llawr, 
peidiwch a’u cyfri nhw. Os byddent yn syrthio i 
lawr llethr mynydd yn Nepal mi fydden nhw’n 
slwtsh llwyr! Gan ddibynnu ar ba domatos mae 
eich athro/athrawes wedi eu dewis ac ar ba 
uchder yr ydych chi’n cychwyn, mae’n bosib y 
bydd eich tomatos chi yn troi’n slwtsh hefyd.

Uchod: Tomatos yn barod i’w gwerthu yn y farchnad

Yr Her:

I ddylunio ac adeiladu model sy’n gallu symud 
tomatos heb iddynt gael eu gwasgu.

Dyma rai pethau i feddwl amdanynt:

www.practicalaction.org/stem
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Gall eich datrysiad fod mor syml neu mor 
gymhleth ag yr hoffech chi ond cofiwch – 
meddwl yn gyntaf, tynnwch lun o’ch 
syniadau, gwiriwch eich defnyddiau, 
dewiswch un dyluniad ac adeiladu hwnnw. 

Bydd cynhwysydd mawr yn cario mwy o 
domatos. Ond, y trymaf yw rhywbeth, y 
mwyaf fydd y grym wrth iddynt daro’r llawr, 
felly mae mwy o siawns y bydd y tomatos 
yn troi’n slwtsh.

Pan fyddwch wedi adeiladu eich modelau, 
profwch nhw i weld pwy sy’n gallu cario’r nifer 
mwyaf o domatos i lawr y mynydd ac ar draws yr 
afon. Efallai y byddwch yn defnyddio tabl i 
gofnodi canlyniad pob tîm felly rhowch enw i’ch 
model.

Os yw eich model chi yn gweithio neu beidio, 
byddwch yn cwrdd â’r her os y gallwch egluro 
pam bod eich model wedi neu heb weithio. Mi 
fedrwch chi ddefnyddio ein taflenni ni er mwyn 
dylunio’r model, yna ateb y cwestiynau i helpu 
eich athro/athrawes i weld beth wnaethoch chi.

Dangoswch i ni faint o domatos wnaethoch chi 
lwyddo i’w symud trwy ebostio lluniau neu anfon 
linc at fideos o’ch modelau yn gweithio at 
schools@practicalaction.org.uk 

Pob lwc! Gobeithio 
y gwnewch chi 
fwynhau’r her 

Uchod: Mam a’i phlant yn Nepal

www.practicalaction.org/stem

Uchod: Ffermwr yn barod i symud tomatos i 
lawr y mynydd yn y ffordd draddodiadol gyda 

basged a strap pen.

 Chwith: Golwg o lethr y mynydd go iawn yn 
dangos pa mor bell mae tomatos yn gorfod 

symud yn Nepal




