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? Sut i ddefnyddio'r daflen waith hon

Ffeithiau Trydan Allweddol

Gofynnwch gwestiynau i’r plant am y llun ar y daflen waith a'r man lle
mae'r plant yn y llun yn meddwl codi cuddfan. Gofynnwch iddynt sut y
gwyddynt fod hwn yn le peryglus ac nid yn lle chwarae.
Gofynnwch i’r plant pam fod y plant yn y llun wedi anwybyddu’r arwydd
rhybudd.
Trafodwch golwg is-orsafoedd. Mae rhai yn fawr ac yn cynnwys llawer o
beiriannau swnllyd wedi ei amgylchynu gan ffensys metel uchel. Mae
eraill yn llai, gyda'r peiriannau tu fewn adeiladau neu y tu ôl i ffensys
pren. Efallai y bydd y peiriannau'n edrych yn ddiniwed, heb unrhyw
wifrau gweladwy na goleuadau fflachiol, ond mae wastad ceblau sy'n
cario cerhyntau pwerus iawn a all ddarparu sioc drydanol marwol.

Caif trydan ei gynhyrchu mewn gorsaf bŵer
(neu ffynhonnell arall, megis planhigyn
hydro-drydan neu fferm wynt) ac mae'n rhaid
ei gludo i'r mannau lle mae ei angen.
Nodwch fod gan trydan foltedd uchel iawn
sydd yn rhaid cael ei leihau cyn iddo
gyrraedd adeiladau. Is-orsafoedd yw'r
mannau lle mae trydan foltedd uchel iawn
yn cael ei drawsnewid i foltedd is. Maent yn
leoedd peryglus a dylai plant aros i ffwrdd
bob amser.
Gall trydan ladd. Gall trydan foltedd uchel
neidio ar draws bylchau rhwng gwifrau.

Estyniad i’r ymarfer: Trefnwch dadl rhwng y plant a dwedwch wrthynt i gamu i le Ben a fod rhaid iddynt wneud ei
benderfyniad. Mae hanner y dosbarth yn rhannu syniadau ar gyfer "Os byddaf yn mynd gyda nhw" ac mae'r hanner arall
yn trafod syniadau ar gyfer "Os na fyddaf yn mynd gyda nhw".

Gwybodaeth ychwanegol y Cwricwlwm Cenedlaethol
ABCH A DINASYDDIAETH
Datblygu ffordd o fyw sydd yn fwy iachus a diogel:
3e) i gydnabod y gwahanol risgiau mewn gwahanol sefyllfaoedd ac yna
penderfynu sut i ymddwyn yn gyfrifol

SAESNEG
Sa3 Ysgrifennu, ehangder astudiaeth:
9c) i berswadio, gan ganolbwyntio ar sut mae dadleuon a thystiolaeth yn
cael eu hadeiladu a’r iaith a ddefnyddir i argyhoeddi'r darllenydd

3f) y gall pwysau i ymddwyn mewn ffordd annerbyniol neu beryglus ddod
o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys pobl y maent yn eu hadnabod, a sut i
ofyn am help a defnyddio technegau sylfaenol i wrthsefyll pwysau i ymddwyn
yn ddrygionus
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Mae Ben yn gwybod beth ddylai ei wneud ond nid yw'n hawdd.

Beth mae Ben yn meddwl amdano? Ysgrifennwch yn y swigod isod.
Os ydw i'n mynd gyda nhw...

Nawr, rhowch
gynnig ar hyn!

Os na fyddaf yn mynd
gyda nhw…

Gwnewch restr o bosibiliadau o beth all ddigwydd
os yn chwarae ger drydan.

