
 
 

Nid yw cefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd i gynhyrchu’r cyhoeddiad hwn yn gyfystyr â chefnogaeth i’r cynnwys sy’n 
adlewyrchu barn yr awduron yn unig, ac ni ellir dal y Comisiwn yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd y gellir ei wneud o’r 
wybodaeth sydd ynddo. 
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SUT MAE CYMDEITHAS YN DEFNYDDIO AC YN 
CAMDDEFNYDDIO ANIFEILIAID 

SENARIO DYSGU 3RS 

Awdur neu Awduron 

Ismail Ali Gago a Jonathan González Viñas 

Crynodeb 

Yn y senario dysgu hwn, bydd myfyrwyr yn dod yn ymwybodol o'r gwahanol ffyrdd y mae 

anifeiliaid yn cael eu 'defnyddio a'u camddefnyddio' yn ein cymdeithasau. Mae enghreifftiau'n 

cynnwys defnyddio anifeiliaid i gynhyrchu bwyd a dillad, ar gyfer traddodiadau crefyddol a 

diwylliannol, mewn adloniant, therapi anifeiliaid anwes, ac ati. Nod y cwrs hwn yw i fyfyrwyr 

gyfoethogi eu gwybodaeth ac ymarfer sgiliau dysgu gwahanol. 

Elfennau allweddol 

Elfennau allweddol Awgrymiadau 

Pwnc Bioleg, Mathemateg, Diwylliant Gwyddonol, Moeseg, Gwyddor yr 
Amgylchedd  

Pwnc Lles anifeiliaid – Anifeiliaid mewn cymdeithas  

Oedran myfyrwyr 15-17 oed 

Amser paratoi Amcangyfrif o'r amser a neilltuwyd ar gyfer gwaith paratoi athrawon 
gan grewyr y Senario Dysgu hwn yw 2 wythnos. 

Amser addysgu Yr amser a amcangyfrifir ar gyfer defnyddio'r Senario Dysgu hwn yn 
yr ystafell ddosbarth yw pum cyfnod o 55 munud yr un. Gellir 
gweithredu'r Senario Dysgu hwn gan ddefnyddio'r dull Dysgu 
Seiliedig ar Brosiect.  

Deunydd addysgu 
ar-lein 

• Google Documents (https://www.google.com/docs/about/) 

• Ystafelloedd dosbarth rhithwir  

• Yn seiliedig ar Moodle (https://moodle.org/) 

• Cymylau rhithwir (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Taenlenni 

• Proseswyr geiriau 

• Offer awduro (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Offer cyflwyno 

Deunydd addysgu 
all-lein 

Gliniaduron, ffonau symudol, tabledi, taflunyddion 

Adnoddau a 
ddefnyddir 

Rhan hanfodol o'r wers hon yw cyflwyno myfyrwyr i ddulliau arolygu. 
Am y rheswm hwn, mae defnyddio offer a ffurflenni ar-lein yn 
darparu'r cwestiynau y gall athrawon eu defnyddio i gynnal arolwg 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Elfennau allweddol Awgrymiadau 

am y defnydd o anifeiliaid. Mae enghreifftiau o offer o'r fath yn 
cynnwys: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Er mwyn cynnal yr arolwg, gall athrawon ddefnyddio'r cwestiynau a 
geir yn Atodiad 1. 

Adnoddau eraill: 

Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Arferion defnyddwyr yr UE o ran cynhyrchion pysgodfeydd a 
dyframaeth 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (pdf ar-lein) 

Diogelwch Bwyd yn yr UE 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(pdf ar-lein) 

Agweddau Myfyrwyr at Les a Hawliau Anifeiliaid yn Ewrop ac 
Asia 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Agweddau dinasyddion yr UE tuag at Les Anifeiliaid 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Agweddau Ewropeaidd tuag at Les Anifeiliaid 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Adroddiad Anifeiliaid Anwes 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Hela Cynaliadwy a Natur 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Cyfarwyddyd Gwerth Creadigol (gweler y ddolen Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

Trwyddedau 

© Yr Undeb Ewropeaidd, 2020 
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 Priodoliad CC BY 4.0 

Mae polisi ailddefnydd y Comisiwn yn cael ei weithredu gan Benderfyniad y Comisiwn 

2011/833/EU ar 12 Rhagfyr 2011 ar ailddefnyddio dogfennau'r Comisiwn (OJ L 330, 

14.12.2011, p. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Oni nodir yn wahanol, mae ailddefnyddio’r ddogfen hon wedi’i awdurdodi o dan drwydded 

Creative Commons Attribution 4.0 Rhyngwladol (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Mae hyn yn golygu y caniateir ailddefnyddio, 

cyn belled ag y rhoddir credyd priodol a bod unrhyw newidiadau yn cael eu nodi. 

Ar gyfer unrhyw ddefnydd neu atgynhyrchu o elfennau nad ydynt yn eiddo i’r UE, efallai y bydd 

angen ceisio caniatâd yn uniongyrchol gan y deiliaid hawliau priodol. 

Nod y wers 

• Nodi defnyddiau cyffredin o anifeiliaid yn ein cymdeithas. 

• Casglwch wahanol farnau ymhlith myfyrwyr. 

• Datblygu meddwl yn feirniadol ar y pwnc hwn. 

Tueddiadau 

• Dysgu Seiliedig ar Brosiect 

• Dysgu Cydweithredol 

• Ystafell Ddosbarth wedi'i Gwyrdroi 

• Dysgu STEM 

• Addysg Awyr Agored 

• Dysgu Symudol 

• Dysgu Ffynhonnell Agored 

• BYOD 

• Dysgu Cyfryngau Cymdeithasol 

• Deunyddiau Dysgu 

• Dysgu Cyfoedion 

Sgiliau'r 21ain ganrif 

• Creadigrwydd ac Arloesedd 

• Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau 

• Cyfathrebu 

• Cydweithio 

• Llythrennedd TGCh (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu) 

• Sgiliau Cymdeithasol a Thraws-ddiwylliannol 

Cynllun Gwers 

Enw'r 
gweithgare
dd 

Gweithdrefn Amse
r 

Arolwg Athrawon yn cyflwyno ac yn egluro nod yr arolwg. 55’ 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Enw'r 
gweithgare
dd 

Gweithdrefn Amse
r 

Gallent ddewis defnyddio'r cwestiynau a geir yn Atodiad 1 a naill ai 
creu arolwg gan ddefnyddio EU Survey, Google Forms neu unrhyw 
declyn arall, neu argraffu a dosbarthu'r arolwg. 

Gall athrawon gopïo’r cwestiynau a geir yn y ffurflen hon (hefyd i’w 
gweld yn Atodiad 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

Canlyniada
u a grwpio 

Ar ôl gweithredu'r arolygon, mae'r athrawon yn cyflwyno'r 
canlyniadau ac yn egluro gwahanol rolau a grwpiau'r myfyrwyr yn y 
gwahanol feysydd allweddol yn y gweithgareddau a fydd yn dilyn. Y 
pynciau fydd yn cael eu trafod fydd y defnydd o anifeiliaid fel 
anifeiliaid anwes, mewn adloniant, ar gyfer bwyd, y defnydd o 
anifeiliaid yn y broses o ddod o hyd i atebion amgylcheddol, a’r 
defnydd o anifeiliaid mewn traddodiadau crefyddol a diwylliannol 
(15’). 

Rhennir y myfyrwyr yn grwpiau o bedwar neu bump (mae'n dibynnu 
ar gyfanswm y myfyrwyr) a bydd gan bob un ohonynt rôl wahanol. 

Y rolau gwahanol yw: 

• Cadw dyddiadur dysgu: mae'r myfyriwr a neilltuwyd yn gyfrifol 
am gymryd nodiadau, lluniau neu fideos a chofnodi'r 
gweithgaredd (yn Google Docs, golygydd testun, neu flogiau); 
gan fod yn gynrychiolydd y grŵp hefyd. Yn ystod pump i ddeg 
munud olaf y wers, dylai ofyn y cwestiynau hyn i'w gyd-
ddisgyblion:  

o Beth wnaethoch chi ei wneud? 

o Pa offer wnaethoch chi eu defnyddio? 

o Problemau a wynebwyd? 

o Faint o amser wnaethoch chi ei dreulio? 

• Cyflwynydd: y myfyriwr penodedig sy'n gyfrifol am gyflwyniad 
terfynol y grŵp. Mae angen i bob myfyriwr yn y grŵp gyfrannu, a 
bydd y cyflwynydd yn casglu’r holl ddeunyddiau ac yn gwneud 
cyflwyniad terfynol y grŵp. 

• Ymchwilydd: Mae'r myfyriwr penodedig yn gyfrifol am 
ffynonellau gwybodaeth, trwyddedau a hawlfraint. 

• Lleolydd Mapiau: Bydd y myfyriwr a neilltuwyd yn defnyddio 
map (naill ai’n fap digidol neu beidio, cyn belled â bod ganddo 
labeli neu'r opsiwn i binio lleoliad) ac yn gosod arno'r mannau lle 
canfuwyd yr wybodaeth, gan gysylltu'r map â'r adnoddau a 
ddefnyddir yn ystod y wers. Y myfyrwyr sy’n penderfynu pa rôl 
fydd gan bob un, ac yna byddant yn dosbarthu’r gwaith ymchwilio 
(10’). 

Pan fyddant yn gorffen, bydd y myfyrwyr yn dechrau gyda’r 
ymchwiliad (85’). 

110’ 

Tasg grŵp 

 

Unwaith y bydd myfyrwyr wedi gorffen yr ymchwiliad am y testun a 
neilltuwyd, paratoi’r dyddiadur dysgu (15´) a’r drafodaeth amdano 

55’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Enw'r 
gweithgare
dd 

Gweithdrefn Amse
r 

(15´) maent yn canolbwyntio ar baratoi’r cyflwyniad a’r map a rennir 
gyda’r grŵp (25´). 

Prif grŵp Mae’r gwahanol grwpiau yn cyflwyno eu cyflwyniadau a’u casgliadau 
i’w gilydd (15´). 

Bydd trafodaeth yn dilyn am y gwahanol bynciau yn y prif grŵp a 
myfyrwyr yn dod i’r casgliadau i’w cyhoeddi (20’). 

Mae’r gwahanol bobl a neilltuwyd ar gyfer gwahanol dasgau a 
chyfrifoldebau yn cael eu grwpio i wneud dyddiadur dysgu cyffredin, 
a chanolwr cyflwyniad a map a sicrhau bod y perchir ffynonellau a 
hawlfreintiau (10’). 

Bydd y myfyrwyr eto yn cyflawni’r arolwg ac yn cymharu’r 
canlyniadau gyda’r arolwg cyntaf (10´). 

55’ 

Asesiad 

Yma rydym yn cynnwys fel enghraifft y ddelwedd o ganllaw y gall athrawon ei ddefnyddio i 

asesu eu myfyrwyr: 

Ansawdd y 
wybodaeth 

Dim ateb 
(0 pwynt) 

Does gan y 
wybodaeth fawr 
ddim i'w wneud, 
os o gwbl, â'r 
cwestiynau a 
ofynnir 
(1 pwynt) 

Mae’r wybodaeth 
yn rhoi ac yn 
ateb y prif 
gwestiynau, ond 
nid yw'n rhoi 
manylion a/neu 
enghreifftiau  
(2 bwynt) 

Mae'r 
wybodaeth yn 
ateb y prif 
gwestiynau ac 
yn rhoi 1-2 
syniad eilaidd 
a/neu 
enghreifftiau 
(4 pwynt) 

Mae'r 
wybodaeth 
yn amlwg yn 
gysylltiedig 
i'r prif bwnc 
ac yn 
darparu nifer 
o syniadau 
eilaidd a/neu 
enghreifftiau  
(6 phwynt) 

Maint y 
wybodaeth 

Dim ateb 
(0 pwynt) 

Ni ymdrinnir ag 
un testun neu fwy 
(1 pwynt) 

Ymdrinnir â'r holl 
bynciau ac 
atebwyd y rhan 
fwyaf o'r 
cwestiynau 
mewn 1 
frawddeg 
(2 bwynt) 

Ymdrinnir â'r 
holl bynciau 
ac atebwyd y 
rhan fwyaf o'r 
cwestiynau 
mewn o leiaf 
2 frawddeg 
(4 pwynt) 

Ymdrinnir â'r 
holl bynciau 
ac atebwyd 
pob 
cwestiwn 
mewn o leiaf 
2 frawddeg 
(6 phwynt) 

Golygiad Dim ateb 
(0 pwynt) 

Llawer o wallau 
ramadeg, sillafu 
neu atalnodi 
(1 pwynt) 

Ychydig o wallau 
gramadeg, sillafu 
neu atalnodi 
(2 bwynt) 

Bron dim 
gwallau 
gramadeg, 
sillafu nac 
atalnodi 
(3 phwynt) 

Nid oes 
unrhyw 
wallau 
gramadeg, 
sillafu nac 
atalnodi 
(4 pwynt) 

Iaith Cymysgedd 
(0 pwynt) 

Iaith frodorol 
(2 bwynt) 

Saesneg 
(4 pwynt) 
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Adborth myfyrwyr ac athrawon ar ôl gweithredu'r Senario Dysgu yn ystod cyfnod Peilot 
y prosiect 

Adborth myfyrwyr 

• Roedd y Senario Dysgu hwn yn fwy heriol i fyfyrwyr o dan 14 oed, ac yn llai anodd i 

fyfyrwyr mewn ysgolion uwchradd ac uwchradd ond yn dal i fod yn heriol.  

• Mae'n well cyflwyno myfyrwyr i'r rhesymeg y tu ôl i gynnal arolwg yn y dosbarth. Yna 

ewch ymlaen i greu arolwg. 

Sylwadau'r athro 

• O ystyried yr amrywiaeth o bynciau trafod a gweithgareddau yn y Senario Dysgu, ond 

hefyd y posibilrwydd o weithredu'r senario gan ddefnyddio'r dull Dysgu Seiliedig ar 

Brosiect, gall athrawon ddewis rhwng treulio oriau yn ystod diwrnodau olynol mewn un 

wythnos, neu neilltuo amser penodol ar gyfer pob gweithgaredd yn ystod y semester. 

Er enghraifft, gellid neilltuo'r sesiwn gyntaf i'r arolwg a'r defnydd ohono, a phrofi 

gwahanol offer. Yn dilyn hyn, gall athrawon gyflwyno eu myfyrwyr i'r pynciau amrywiol 

(anifeiliaid mewn cymdeithas, diwylliant, adloniant) a byrfyfyrio trwy addasu'r cynnwys 

a'r gweithgareddau (er enghraifft, canolbwyntio ar foeseg ac yna neilltuo gweithgaredd 

am foeseg hela a'r rheoliad diweddar). 

• Cymerwch i ystyriaeth y gallai deunyddiau'r Senario Dysgu fod yn gryf. Cynghorir 

athrawon i'w haddasu yn ôl oedran a gwybodaeth flaenorol eu myfyrwyr. 

• Yn ogystal, ystyriwch y gallai pynciau'r Senario Dysgu hwn arwain at ddadl ddiddorol 

ond dwys yn y dosbarth. Neilltuwch amser penodol ar gyfer pob gweithgaredd, gan 

gynnwys y ddadl, fel bod y gweithrediad yn gyflawn ac ystyrlon. 

• Gellir gweithredu'r Senario Dysgu hwn mewn ffordd ryngddisgyblaethol yng nghyd-

destun pynciau fel bioleg, anatomeg, moeseg, athroniaeth a gwyddor amgylcheddol. 

• Cynghorir athrawon yn gryf i baratoi cwestiynau ar gyfer yr holl bynciau a drafodwyd 

(deunyddiau a geir yn Atodiad 2). 

• Gall athrawon fod yn rhagweithiol wrth ddod o hyd i fwy o adnoddau am y pwnc a’u 

cyflwyno (e.e., Datganiad UNESCO o Hawliau Anifeiliaid: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Ynglŷn â’r Prosiect 3Rs 

Mae'r Senario Dysgu hwn wedi'i greu yn fframwaith y prosiect 3Rs. Mae'r prosiect 3Rs yn 

adeiladu gweithgareddau dysgu ar gyfer ysgolion uwchradd i gyflwyno egwyddorion y 3Rs – 

Amnewid, Lleihau a Mireinio defnydd anifeiliaid mewn gwyddoniaeth. Bydd myfyrwyr yn 

datblygu eu sgiliau meddwl beirniadol a llythrennedd gwyddoniaeth trwy archwilio pynciau fel 

moeseg mewn gwyddoniaeth, sut mae'r Undeb Ewropeaidd yn diogelu lles anifeiliaid labordy, 

a pha offer uwch-dechnoleg nad ydynt yn ymwneud ag anifeiliaid sydd ar gael fel dewisiadau 

amgen. Mae'r gweithgareddau dysgu ar gael i athrawon mewn Cwrs Agored Anferth Ar-lein 

(MOOC), a drefnir gan yr Academi European Schoolnet. 

Mae prosiect 3Rs wedi'i ariannu gan Ganolfan Ymchwil ar y Cyd y Comisiwn Ewropeaidd o 

dan Brosiect Peilot Senedd Ewrop. Paratowyd y ddogfen hon gan European Schoolnet 

(rhwydwaith o 34 o Weinyddiaethau Addysg Ewropeaidd sy’n anelu at hyrwyddo arloesedd 

mewn addysgu a dysgu), mewn cydweithrediad ag ECORYS (cwmni rhyngwladol sy’n darparu 

gwasanaethau ymchwil, ymgynghori a rheoli) a SYRCLE (Canolfan Adolygiadau Systematig 

ar gyfer Arbrofion Labordai ar Anifeiliaid).  

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Atodiad 1  

Arolwg ar bynciau gwahanol yn ymwneud â defnyddio a chamddefnyddio anifeiliaid mewn 
cymdeithas. Gallwch addasu'r cwestiynau a'r opsiynau ateb yn dibynnu ar sut rydych chi'n 
trefnu'r arolwg.  

 

Gwybodaeth gyffredinol 

*Ysgrifennwch eich enw a’ch cyfenw yma, os gwelwch yn dda 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Ysgrifennwch yma eich oedran, os gwelwch yn dda 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Eich ysgol (os oes angen) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Eich lefel ysgol (Os oes angen, gellir rhoi lefel eich dosbarth yn ei le) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Arall, nodwch 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………..

………………………………….................................................................................................... 

 

Ynglŷn ag anifeiliaid anwes 

*Oes gennych chi unrhyw anifeiliaid anwes? 

 Oes 

  Nac oes 

 

Pa fath o anifail anwes sydd gennych? 

  Ci 

  Cath 

  Aderyn 

  Ceffyl 

  Anifeiliaid bach 
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  Pysgod 

  Arall 

 

Ysgrifennwch yma unrhyw fath arall o anifail anwes 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Yn eich barn chi, ydyn ni'n dyneiddio anifeiliaid anwes? 

   Ydym 

   Nac ydym 

 

* Ydych chi'n meddwl bod pobl ag anifeiliaid anwes yn cynyddu'r risg o drosglwyddo 

clefydau heintus? 

 Ydw 

 Nac ydw 

 Dwi ddim yn gwybod 

 

* Sut gall anifeiliaid anwes wella eich ymddygiad? 

 Gwella eich cyfrifoldeb  

 Gwella eich marciau 

 Gwella eich deallusrwydd emosiynol  

 Gwella eich sgiliau cymdeithasol 

 Gwella eich sgiliau chwaraeon  

 Ddim yn gwella unrhyw beth  

 Dwi ddim yn gwybod 

 

*Ydych chi'n gwybod am unrhyw brosiect sy'n defnyddio anifeiliaid i helpu'r anabl? 

 Ydw 

 Nac ydw 

 Dwi ddim yn siŵr 

 

Os mai 'Ydw' yw eich ateb blaenorol, disgrifiwch ef yma 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Anifeiliaid ac adloniant 

*Ydych chi'n cytuno â'r defnydd o anifeiliaid ar gyfer adloniant? 

 Ydw 

 Nac ydw 

 Dwi ddim yn siŵr 

 

*Yn eich barn chi, ydy anifeiliaid sy'n cael eu defnyddio ar gyfer adloniant yn dioddef? 

 Ydyn 

 Nac ydyn 

 Dwi ddim yn siŵr 

 

*A yw'r defnydd presennol o sŵau yn ffordd dda o amddiffyn neu ymchwilio i 

anifeiliaid? 

 Ydi 

 Nac ydi 

 Arall 

 

 

Ysgrifennwch unrhyw ateb arall yma 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Ydi hela yn gamp? 

 Ydi 

 Nac ydi 
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*A oes angen gweithgaredd hela? 

 Oes 

 Nac oes 

 

Os mai ‘oes’ yw eich ateb, eglurwch pam 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Ydych chi'n meddwl bod anifeiliaid mewn syrcasau yn dioddef? 

 Ydynt, bob amser 

 Ydynt, ond dim ond anifeiliaid gwyllt, fel llewod neu eliffantod 

 Nac ydynt, ond weithiau nid yw eu hamodau byw yn dda 

 Nac ydynt 

 

*Ydych chi'n meddwl bod sŵau neu acwariwm yn angenrheidiol neu efallai y gall 

technolegau rhithwir gymryd eu lle? 

 Ydynt, nid yw technolegau rhithwir yr un peth 

 Ydynt, ond dim ond ar gyfer gwarchod rhywogaethau gwyllt sydd mewn perygl mawr 

neu achub anifeiliaid rhag cael eu potsio 

 Nac ydynt, gyda'r dechnoleg gyfredol, nid ydynt yn angenrheidiol 

 

*Ydych chi'n gwybod am unrhyw draddodiad o ddefnyddio anifeiliaid mewn dathliadau 

poblogaidd neu ddathliadau lleol? 

 Ydw 

 Nac ydw 

 

Os mai 'ydw' yw eich ateb, disgrifiwch ef yma. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 
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*Ydych chi'n meddwl bod rhai rhywogaethau o anifeiliaid yn goroesi oherwydd eu bod 

yn cael eu defnyddio mewn gweithgareddau dynol? 

 Ydw 

 Nac ydw 

 

Anifeiliaid a'r amgylchedd 

*A all anifeiliaid newid ein hamgylchedd? 

 Gallant 

 Na allant 

 

*A yw'n bosibl y gall gorddefnyddio anifeiliaid fferm gyfrannu at newid hinsawdd? 

 Ydi 

 Nac ydi 

 Dwi ddim yn gwybod 

 

*Ysgrifennwch yma pam 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

*Ydych chi'n gwybod am unrhyw ffynhonnell ynni gyfredol o darddiad anifeilaidd? 

 Ydw 

 Nac ydw 

 

Anifeiliaid a chrefydd 

*Ydych chi'n gwybod am unrhyw draddodiad crefyddol sy'n cynnwys anifeiliaid? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 

Os mai 'ydw' yw eich ateb, disgrifiwch ef yma 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Anifeiliaid ar gyfer bwyd 

*A oes angen bwyta anifeiliaid? 

 Oes 

 Nac oes 

 

*Ydy bodau dynol yn gorddefnyddio anifeiliaid ar gyfer bwyd? 

 Ydyn 

 Nac ydyn 

 Dwi ddim yn gwybod 

 

*Ydy bodau dynol yn ffermio mwy o anifeiliaid nag sydd eu hangen arnom? 

 Ydyn 

 Nac ydyn 

 Dwi ddim yn siŵr 

 

Diolch am eich cydweithrediad! 
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