
Gweithgareddau cyfoethogi – ar gyfer STEM 
ac Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a 
Pheirianneg

Gwobr Darganfod CREST

Cwricwlwm gwyddoniaeth ar rymoedd, 
ffrithiant a liferi yn CA2-4

Cyfleoedd trawsgwricwlaidd

Os hoffech ddefnyddio hwn fel cyfle i godi 
arian gwelwch ein pecyn squashed tomatoes 
fund-raising pack am bopeth fyddwch ei 
angen.

Heriwch eich disgyblion i 
ymgymryd a phroblem 

bywyd go iawn sy'n 
effeithio pobl yn Nepal. The

The
 Squashed Tomato  Squashed Tomato 

ChallengeChallenge

Uchod: Ffermwr yn barod i gludo tomatos i lawr 
ochr y mynydd yn y ffordd draddodiadol o 
ddefnyddio basged gyda strap pen.

Rhedeg yr her

Cyflwynwch yr her trwy drafod y gwahanol ffyrdd 
mae bwyd yn cael ei gludo o’r lle y mae’n cael ei 
gynhyrchu i’r farchnad neu siop leol. Soniwch am 
reilffyrdd, lorïau, cychod, awyrennau, beiciau ayyb.

Y broblem: Mae llawer o ffermwyr yn Nepal yn tyfu 
cnydau (gan gynnwys tomatos) ar lethrau’r 
mynyddoedd. Er mwyn eu gwerthu yn y farchnad 
leol mae’n rhaid iddynt eu cludo i waelod y mynydd 
OND mae’n daith hir a pheryglus ac mae angen 
croesi afon. Mae’n hawdd gwasgu tomatos felly 
mae’n rhaid eu cludo yn ofalus. Gallwch ddangos 
hyn trwy ollwng rhai – yn enwedig rhai aeddfed!

Yr her: Gosodwch gyd-destun yr her trwy gyflwyno’r 
broblem sydd yn wynebu ffermwyr yn Nepal. 
Gallwch ddangos rhai o’r lluniau o Nepal i’r 
disgyblion. Mae’r disgyblion yn gweithio mewn 
grwpiau bach i ddylunio ac adeiladu model sydd yn 
gallu cludo cymaint o domatos bach ag y gallant 
heb eu gwasgu nhw.

www.practicalaction.org/stem

>

>

Ynglyn a'r her...

Her hwyliog ymarferol addas ar gyfer CA2-5 wedi ei 
selio ar broblem cludiant go iawn sydd yn wynebu 
ffermwyr ar lethrau mynyddoedd Nepal.

Mae’r her yn hyblyg a gall eich helpu i gyflwyno:

>

www.practicalaction.org/support-us/squashed-tomato-challenge


Rheolau’r her

Mae’n rhaid cludo’r tomatos o leiaf un 
metr ar hyd y llawr gan ddechrau o 
uchder desg. Fodd bynnag, mae’r her yn 
fwy trawiadol, ac rydych yn fwy tebygol o 
gael tomatos slwtsh, gydag uchder o fwy 
na 2 fetr a phellter llorweddol o 1.5-2 
fetr. (Gellir gwneud hyn trwy gychwyn y 
rhedfa o ben uchaf ffon fetr yn sefyll yn 
fertigol ar ben cadair, desg, stôl neu 
fainc, gan wneud yn siwr ei bod wedi ei 
gosod yn ddiogel a’i bod yn cael ei 
arolygu.) 

Does dim hawl cyffwrdd â’r tomatos tra 
maen nhw’n symud nag eu taflu neu 
gwneud iddyn nhw ‘hedfan’ mewn 
unrhyw ffordd. Mae’n rhaid eu symud o 
dan reolaeth fel nad ydynt yn syrthio i’r 
llawr ac yn cael eu gwasgu.

Gallwch hefyd addasu’r her trwy ofyn i 
grwpiau anelu unai i gludo’r pwysau 
mwyaf o domatos mewn un daith neu i 
fynd am gyflymder a symud y nifer 
mwyaf o domatos mewn 2 funud. Yn y 
ddau enghraifft, y grŵp sydd yn symud y
pwysau mwyaf o domatos sydd yn ennill.

Offer a defnyddiau

Er mwyn i ddisgyblion allu cwblhau’r her 
bydd angen amrywiaeth o ddefnyddiau ac 
offer addas ar gyfer modelu, gan gynnwys:

Pethau ar gyfer gwneud ffrâm neu fasged 
(e.e. K’Nex, Lego, Meccano, tybiau 
margarîn)

Rhywbeth i gysylltu eu 
basged/fframwaith i’r 
dull cludiant a’r pwlïau, 
rampiau neu debyg i alluogi popeth i symud

Ffyrdd o lynu popeth at ei gilydd (e.e. 
llinyn, tâp)

Llinyn

Ar ol yr her

 yma o Nepal: 

How a gravity ropeway works

How a gravity ropeway can make life better for families 
in Nepal

Dangoswch yr wybodaeth ar leiniau rhaff o Nepal:

www.practicalaction.org.uk/transport/gravity_ropeways

Trafodwch sut mae’r system mae Practical Action 
wedi ei osod yn cymharu gyda modelau’r disgyblion. 
A fydden nhw’n gallu addasu eu systemau nhw ar 
gyfer graddfa llawer mwy? Os na, beth fyddai’r 
ffactorau fyddai’n eu rhwystro nhw?

Rhannwch eich llwyddiannau!

Rydym yn awyddus i ddangos rhai o’r heriau yma ar 
ein gwefan felly os byddwch chi’n ffilmio cynigion 
gorffenedig eich disgyblion a’u rhoi ar YouTube, 
danfonwch y linc atom ni os gwelwch yn dda, 
schools@practicalaction.org.uk

Chwith: Tomatos ar waelod lein raff disgyrchiant-

Offer
Gellir defnyddio unrhyw offer/defnyddiau, er enghraifft:

…a pheidiwch ag anghofio’r tomatos a 
rhywbeth i gynrychioli’r afon

✓ K’Nex
✓ Meccano
✓ Lego
✓ Gwellt papur
✓ Pwlïau
✓ Pinnau hollt
✓ Clipiau papur

✓ Tâp selo

✓ Papur newydd

✓ Rhwydi plastig
(sy’n dal ffrwyth)

✓ Hoelbrennau

✓ Prennau mesur

✓ Cerdyn

✓ Cwpanau papur
✓ Bocsys
✓ Sbageti sych

✓ Rampiau gyda
gwahanol arwynebau

✓ Llinyn/edau
✓ Tiwbiau cardfwrdd

 Dangoswch y fideos

>

http://www.youtube.com/practicalaction#p/u/14/YAtIBXvnWFo
http://www.youtube.com/practicalaction#p/u/23/xEFXG5hjVWg 
http://www.youtube.com/practicalaction#p/u/23/xEFXG5hjVWg 


Defnyddio'r her fel 
'Gwobr CREST'

Mae Gwobrau CREST yn 
cynnig ffordd i helpu 
disgyblion i ddysgu sut i 
ddatrys problemau.

Mae her y Tomato Slwtsh yn ddelfrydol ar gyfer 
cael Gwobr Darganfod CREST. Mae hefyd yn 
ddigon hyblyg i’w addasu ar gyfer Gwobr Efydd 
CREST i ddisgyblion uwchradd neu Gwobr 
CREST star investigators i ddisgyblion cynradd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch cydlynydd 
CREST lleol. 

britishscienceassociation.org/crestcontacts

Mae CREST yn gofyn i ddisgyblion ddangos:

Creadigrwydd 

Arloesedd

Gwneud penderfyniadau

Felly i wneud yr her yn gadarn dylech:

Ofyn i’r disgyblion dynnu llun tri dyluniad 
posib

Ofyn iddynt ddewis un i’w adeiladu ac i 
gyfiawnhau eu dewis

Ar ôl iddynt ei adeiladu, gofynnwch y 
cwestiynau canlynol iddynt:

Pa mor dda maen nhw’n meddwl ei fod 
wedi gweithio a pham?

Beth fydden nhw’n ei wneud yn wahanol pe 
baent yn cael cyfle i’w wneud eto?

Wedi ei adeiladu, ydyn nhw’n dal i feddwl 
eu bod wedi dewis y dyluniad cywir?

Gall disgyblion ddefnyddio’r taflenni gwaith 
sydd yma. Os ydynt am gael Gwobr 
Darganfod CREST bydd angen i chi gael set 
o bassports CREST, mae sampl o un gyda’r
deunyddiau yma.

Gall eich cydlynydd CREST lleol roi mwy o 
gyngor ond  dyma beth sydd angen i’r 
disgyblion ei wneud:

Aros ar dasg trwy’r dydd

Gweithio fel tïm

Cyfrannu syniadau

Dysgu a chymhwyso dysgu blaenorol a 
gwybodaeth o’r briffio

Cymeryd rhan yn y profi a chyflwyno eu syniad 

Gweithio i gyflawni’r dasg

Dylai athro/athrawes sydd ddim yn cyflwyno’r 
her, neu Lysgennad STEM, gwblhau’r 
asesiad.

Uchod: Ffermwr yn cymeryd 
cynnyrch oddi ar waelod y lein raff 

disgyrchiant

The
The

 Squashed Tomato  Squashed Tomato 
ChallengeChallenge

http://www.britishscienceassociation.org/web/ccaf 


Syniadau Ymestyn

Syniad Ymestyn 1 – Cyfathrebu:

Mewn sefyllfa go iawn mae’n rhaid i’r ffermwr 
gyfathrebu gyda’r bobl ar waelod y mynydd bod 
ganddo domatos yn barod i’w symud. Gofynnwch 
i’r disgyblion ddyfeisio dull cyfathrebu (sydd ddim 
yn un llafar) fyddai’n addas ar gyfer hyn, e.e. cod 
Morse, goleuadau traffig ayyb. Yn Nepal maent yn 
defnyddio ffonau symudol neu yn taro’r rhaffau i 
wneud iddynt ddirgrynu.

Syniad Ymestyn 2 – Mathemateg:

Defnyddiwch y daflen gofnodi i gyfrifo pwysau 
gorau neu gymedr pwysau’r tomatos wnaeth pob 
grŵp eu cludo. O hyn, cyfrifwch gymedr y
dosbarth. Efallai y gallwch greu cystadleuaeth 
rhwng dosbarthiadau mewn blwyddyn. 
Defnyddiwch yr wybodaeth i drafod cymedrau, 
llunio graffiau ayyb.

Os ailosodwch chi ofynion yr her fel bod disgyblion 
yn anelu i gludo’r pwysau mwyaf o domatos o fewn 
amser penodol (e.e. 5 munud) sut fyddai hyn yn 
effeithio’r canlyniadau? Ydy’r disgyblion yn gallu 
cyfrifo faint gallent symud mewn 1, 5 neu 10 awr 
(heb anghofio’r amser fyddai ei angen i ail lenwi 
a’u cludo nôl i ben y mynydd)?

Syniad Ymestyn 3 – Tal:

Wedi iddynt gludo’u cynnyrch i waelod y mynydd, 
sut mae ffermwyr yn derbyn tâl amdanynt? 
Gofynnwch i’r disgyblion gynnwys ffordd y gall tâl 
am y tomatos gael ei anfon nôl i ben y mynydd.

Syniad Ymestyn 4 – Costau:

Nodwch gost am lafur ac ar bob gwahanol fath o 
ddefnydd adeiladu a gofynnwch i’r disgyblion gyfrifo 
cost eu dyluniad. Nodwch 3 ffordd o leihau’r gost.

Syniad Ymestyn 5 – Meddwl 
Dargyfeiriol:

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl am rannau eraill o’r 
Byd, a sefyllfaoedd eraill, lle gall y dechnoleg yma 
fod yn ddefnyddiol. Gall eu syniadau gynnwys ceir 
cebl, rheilffyrdd ar glogwyni a pheiriannau dŵr. Oes
rhai o’r rhain yn agos i’ch ysgol chi?

Syniad Ymestyn 6 – Celf:

Unwaith iddynt orffen yr her gofynnwch i’r disgyblion 
dorri tomato yn ei hanner a thynnu llun neu beintio 
beth sydd tu mewn. Gallech hanneru amrywiaeth o 
ffrwythau a llysiau er mwyn cymharu.

www.practicalaction.org/stem

Uchod: Mam a’i phlant yn Nepal

>




