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Sesiwn 3: pwy sy’n cael eu heffeithio?

Ystod oedran: 11 - 14 oed

Amlinelliad
Bydd y dysgwyr yn ystyried beth allai gael ei effeithio gan y newid yn yr hinsawdd. Byddant yn defnyddio gwe ganlyniadau a ‘dirgelwch’ i ystyried ein cydgysylltiad byd-eang ac ymchwilio i rai o
effeithiau posibl y newid yn yr hinsawdd ar bobl a’r blaned.
Amcanion dysgu
Nodi rhai o effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, presennol ac i’r dyfodol, ar bobl a’r blaned.
Ymchwilio a thrafod effaith y newid yn yr hinsawdd yn bresennol neu i’r dyfodol.
Cydnabod ein cydgysylltiad byd-eang a’r canlyniadau posibl sydd i’n gweithredoedd
cyfunol.

Canlyniadau dysgu
Bydd y dysgwyr yn rhestru rhai o effeithiau posibl y newid yn yr hinsawdd.
Bydd y dysgwyr yn defnyddio gwe ganlyniadau i ymchwilio i rai o ganlyniadau posibl y newid
yn yr hinsawdd.
Bydd y dysgwyr yn cydweithio i ddatrys ‘dirgelwch’ i ddangos sut gall cyfres o weithredoedd
cyfunol gael effaith sylweddol ar eraill.

Cwestiynau allweddol
Beth allai gael ei effeithio gan y newid yn yr hinsawdd?
Sut gallai hyn gael ei effeithio gan y newid yn yr hinsawdd?
Pwy allai gael ei effeithio gan y newid yn yr hinsawdd?
Sut mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bobl dlawd y byd?
Sut gallai gweithredoedd cyfunol pobl mewn un wlad effeithio ar bobl mewn gwledydd
eraill?

Adnoddau
Sioe sleidiau Her hinsawdd A : sleidiau 17 – 26.
Taflenni adnodd: Effeithiau newid hinsawdd 1 a 2.
Taflenni gweithgaredd:
o
Canlyniadau newid hinsawdd.
o
Pam wnaeth stondin Runa gau? Cardiau dirgelwch 1 a 2.

Cysylltiadau â’r cwricwlwm
Lloegr
CA3 Gwyddoniaeth
Bioleg: Rhyngweithio a rhyngddibyniaeth
Perthnasau mewn ecosystem
Dylid addysgu’r disgyblion ynglŷn â sut mae organebau
yn effeithio ar eu hamgylchedd, ac yn cael eu heffeithio
ganddo, gan gynnwys deunyddiau gwenwynig yn cronni.

Cymru
CA3 Gwyddoniaeth
Rhyngddibyniaeth organebau:
Sut mae gweithgarwch dynol yn effeithio ar yr
amgylchedd byd-eang, e.e. glaw asid, effaith tŷ gwydr,
a’r camau a gymerir i leihau unrhyw effeithiau negyddol
a’u monitro, ee. gan loerennau arsylwi’r ddaear.

CA3 Daearyddiaeth
Daearyddiaeth ddynol a ffisegol
Dylid addysgu’r disgyblion i ddeall sut mae prosesau
dynol a ffisegol yn rhyngweithio i ddylanwadu ar
dirweddau, amgylcheddau a’r hinsawdd, a’u newid; a sut
mae gweithgarwch dynol yn dibynnu ar systemau naturiol
sy’n gweithredu’n effeithiol.

CA3 Daearyddiaeth
Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau
Esbonio achosion ac effeithiau prosesau ffisegol a dynol
a sut mae’r prosesau yn cydberthyn, e.e. achosion a
chanlyniadau gweithgarwch tectonig, effeithiau mudo yn
Ewrop.
Esbonio pam a sut mae lleoedd ac amgylcheddau yn
newid a nodi tueddiadau a goblygiadau i’r dyfodol e.e.
twf mewn poblogaeth, newid hinsawdd, globaleiddio.
ADCDF: Newid Hinsawdd, Dewisiadau a Phenderfyniadau

Yr Alban
Astudiaethau Cymdeithasol
Gallaf ymchwilio i’r berthynas rhwng hinsawdd a thywydd er
mwyn gallu deall yr hyn sy’n achosi patrymau tywydd mewn
parth hinsawdd dethol.
SOC 3-12a
Gallaf nodi’r bygythiadau sy’n wynebu’r prif barthau
hinsawdd, gan gynnwys y newid yn yr hinsawdd, a
dadansoddi sut mae’r bygythiadau hyn yn effeithio ar ffordd
o fyw.
SOC 4-12a
Bioamrywiaeth a rhyngddibyniaeth
Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o sut mae
rhywogaethau yn dibynnu ar ei gilydd ac ar yr amgylchedd er
mwyn goroesi.
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Gweithgaredd 3.1: Effeithiau newid hinsawdd (20 munud)
Dangoswch sleid 18. Esboniwch y gallai llawer o bethau sy’n bwysig yn ein bywydau ni ac ym
mywydau pobl eraill gael eu newid am byth gan y newid yn yr hinsawdd. Yn fyr, trafodwch
syniadau’r dysgwyr ynglŷn â beth sydd yn cael ei effeithio neu beth allai gael ei effeithio gan y
newid yn yr hinsawdd.
Rhannwch y dysgwyr yn barau neu grwpiau o dri. I bob grŵp, rhowch gopi o Effeithiau newid
hinsawdd 1 a 2. Rhowch amser i’r dysgwyr ddarllen y taflenni adnoddau a thrafod yr
enghreifftiau hyn o’r ffyrdd y mae pobl mewn gwahanol rannau o’r byd yn cael eu heffeithio gan
y newid yn yr hinsawdd, nawr ac yn y dyfodol. Mae’r wybodaeth hon hefyd yn cael ei rhoi yn
sleidiau 19 i 24.

Gweithgaredd 3.2: Canlyniadau newid hinsawdd (40 munud)
Sefwch mewn cylch gan ddal pêl. Gofynnwch i’r dysgwyr a ydynt erioed wedi cael diwrnod lle
maen nhw’n teimlo bod popeth yn mynd o’i le. Wedyn gofynnwch am enghraifft o rywbeth bach
a allai fynd o’i le.
Dewiswch un o’r awgrymiadau hyn, a gofynnwch i’r dysgwyr godi eu llaw os ydynt yn gallu
meddwl am rywbeth gwael a allai ddigwydd o ganlyniad i hyn.
Pasiwch y bêl ymlaen i un o’r dysgwyr sydd wedi codi llaw, a gofynnwch iddo/iddi roi enghraifft o
beth allai ddigwydd nesaf. Gwnewch hyn eto, gan basio’r bêl ymlaen rhwng un dysgwr a’r llall.
Daliwch ati hyd nes na allan nhw feddwl am ragor o ganlyniadau.
Dysgwr 1: Nid
yw’r cloc larwm
yn canu yn y
bore.

Dysgwr 2: Nid
oes amser i
fwyta brecwast.

Dysgwr 3:
Rydych wedi
blino ac yn
llwglyd.

Dysgwr 4: Nid
ydych yn gallu
canolbwyntio yn
eich gwersi.

Dysgwr 5:
Rydych chi’n
disgyn ar ei hôl
hi yn eich
addysg.

Chwaraewch y gêm eto, ond dechreuwch gyda’r geiriau: Newid hinsawdd. Gofynnwch i’r
dysgwyr godi eu llaw os ydynt yn gallu meddwl am effaith bosibl i’r newid yn yr hinsawdd.
Pasiwch y bêl ymlaen i un o’r dysgwyr sydd wedi codi llaw a gofynnwch iddo/iddi ddweud beth
yw’r effaith. Nesaf, gofynnwch i’r dysgwyr godi eu llaw os ydynt yn gallu meddwl am rywbeth a
allai ddigwydd o ganlyniad i’r effaith hon. Gwnewch hyn drosodd a thro, gan basio’r bêl o’r naill
ddysgwr i’r llall. Daliwch ati hyd nes nad yw’r dosbarth yn gallu meddwl am ragor.
Rhannwch y dysgwyr yn grwpiau o dri neu bedwar a rhowch ddarn mawr o bapur plaen i bob
grŵp.
Gofynnwch i’r dysgwyr ysgrifennu Newid Hinsawdd mewn cylch yng nghanol eu darn o bapur.
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Dylai’r dysgwyr geisio meddwl am unrhyw ganlyniadau uniongyrchol i’r newid yn yr hinsawdd, er
enghraifft, mwy o risg o dywydd eithafol. Dylent ysgrifennu pob canlyniad uniongyrchol mewn
cylch arall, sydd wedi ei gysylltu â phrif gylch Newid hinsawdd.
Wedyn, dylai’r dysgwyr ystyried canlyniadau’r canlyniadau hyn. Dylai’r rhain gael eu hysgrifennu
mewn cylchoedd pellach, wedi eu cysylltu â’r canlyniadau uniongyrchol, ac ati. Mae enghraifft o
we ganlyniadau newid hinsawdd i’w gweld isod, ac ar sleid 25.
I gael mwy o arweiniad ar ddiagramau canlyniadau, ewch i dudalen 10 yn arweiniad Oxfam i
Getting Started with Global Citizenship:
http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides
Rhowch amser i’r dysgwyr gylchdroi er mwyn iddynt gael edrych ar weoedd canlyniadau’r
grwpiau eraill. Trafodwch gyda nhw sut gallent ddod i wybod mwy am effeithiau’r newid yn yr
hinsawdd.
Ar ddiwedd y gweithgaredd, esboniwch nad yw pethau o anghenraid yn arwain at sefyllfaoedd
ofnadwy mewn bywyd go iawn. Mae llawer o’r cymunedau sy’n cael eu heffeithio gan y newid yn
yr hinsawdd yn addasu iddo mewn gwahanol ffyrdd, ac felly’n newid y canlyniadau. Bydd y
dysgwyr yn dysgu mwy am hyn yn sesiwn 5.
Gwahaniaethu
Ychydig yn haws: Rhowch gopïau A3 o Canlyniadau newid hinsawdd i’r disgyblion, a gofynnwch
iddynt gwblhau’r we ganlyniadau sydd wedi ei chwblhau’n rhannol. Mae’r templed hwn hefyd ar
gael ar sleid 26.
Enghraifft o we ganlyniadau newid hinsawdd

Cynefinoedd yn
cael eu difrodi
a’u dinistrio.
Plant heb gael
addysg.
Ardaloedd arfordirol
ac isel yn dioddef o
lifogydd.

Plant yn
methu â mynd
i’r ysgol.

Lefel y môr yn
codi.

Tymheredd yr
aer a’r môr yn
codi.
Mwy o risg o
dywydd
eithafol.

Newid
hinsawdd

Methu â
rhagweld faint
o law sydd
am ddisgyn.

Cartrefi,
ysgolion a
chnydau yn
cael eu difrodi
a’u dinistrio.

Pobl heb unlle i
fyw.

Pobl yn
llwgu.

Ffermwyr yn methu
â thyfu cnydau i’w
gwerthu na bwydo
eu teuluoedd.

Pobl methu â
fforddio prynu
bwyd

Prisiau bwyd yn
codi.
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Gweithgaredd 3.3: Pam
gau? (40 munud)

wnaeth stondin Runa

Ffynhonnell: ‘Lessons in
Global Learning 2003

Sustainability’ Tide –

Llun gan: Liz Newbon/Oxfam

‘Dirgelwch’ yw’r enw ar y gweithgaredd hwn, gan y bydd y dysgwyr yn rhoi gwahanol gliwiau,
sydd wedi eu hysgrifennu ar gardiau gwahanol, at ei gilydd i ddatrys problem. Mae dirgelwch yn
ffordd wych i ddatblygu sgiliau meddwl yn feirniadol, ac mae’r un hwn yn galluogi’r dysgwyr i
ystyried cydgysylltiad byd-eang.
Rhannwch y dysgwyr yn grwpiau o dri neu bedwar. Esboniwch mai tasg y dysgwyr yw datrys
dirgelwch drwy ateb cwestiwn canolog: Pam wnaeth stondin Runa gau? Arferai Runa werthu
ffrwythau a llysiau i dwristiaid, cymudwyr a gyrwyr lori a deithiai i mewn ac allan o Cox’s Bazaar,
cyrchfan ar arfordir de-ddwyrain Bangladesh.
Rhowch gopi o’r Cardiau dirgelwch i bob grŵp. Mae’r cardiau yn cynnwys set o gliwiau, ac efallai
y bydd rhai yn fwy defnyddiol nag eraill. Dylai’r myfyrwyr dorri o amgylch y cardiau ac wedyn
gweithio fel grŵp i ystyried eu hymateb i’r cwestiwn: Pam wnaeth stondin Runa gau?
Nid datrys y dirgelwch drwy osod y cardiau mewn trefn resymegol yn unig yw tasg y disgyblion,
ond hefyd esbonio’r hyn sydd y tu ôl i’w hateb wrth weddill y dosbarth. Efallai y byddant yn dewis
peidio â defnyddio rhai cardiau, neu gallech chi roi ambell gerdyn gwag iddynt er mwyn
ychwanegu eu pwyntiau eu hunain.
Wedi i’r myfyrwyr gwblhau’r dasg, rhowch amser i bob grŵp gyflwyno eu hymateb i weddill y
dosbarth.
Yn dibynnu ar ganlyniad y drafodaeth, ceisiwch dynnu sylw at y pwyntiau canlynol:
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o

A yw’r ffaith i stondin ffrwythau a llysiau Runa gau yn ‘fai’ ar unrhyw un? Pwy ydych chi’n
meddwl oedd yn gyfrifol? Pa ffactorau wnaeth achosi iddo gau?

o

Pa ffactorau sy’n deillio o’r Deyrnas Unedig, a pha ffactorau sy’n deillio o Fangladesh? A
yw’n bosibl gwahanu’r ffactorau fel hyn?

o

Pa atebion sydd i atal digwyddiadau fel hyn rhag digwydd yn y dyfodol? Pa atebion ddylai
ddigwydd yn y Deyrnas Unedig, a pha atebion ddylai ddigwydd yn Bangladesh?

o

Pa atebion mae unigolion yn gyfrifol amdanynt, a pha atebion sydd yn galw ar i’r llywodraeth
neu sefydliadau eraill ymyrryd?

o

Beth allwch chi ddysgu o’r weithgarwch hon ynglŷn ag effaith newid hinsawdd ar bobl dlawd
y byd?

Noder bod y gweithgarwch hwn yn defnyddio ‘Shafraz’ a ‘Runa’ i ddangos cydgysylltiad bydeang a phwysleisio’r syniad y gall cyfres o gamau bach gasglu i gael effaith fawr (niweidiol neu
ddefnyddiol) ar eraill. Ond esboniwch yn glir wrth y dysgwyr nad yw gweithredoedd Shafraz yn
unigol ac uniongyrchol wedi arwain at gau stondin Runa.

Syniadau pellach
Gallai’r dysgwyr ymchwilio yn fanylach i un o ganlyniadau’r newid yn yr hinsawdd. Gallai hyn fod
yn un o’r effeithiau sy’n codi yn y sesiwn, neu rywbeth arall. Gallai’r dysgwyr ddefnyddio
ffynonellau eilaidd o wybodaeth, fel y rhyngrwyd, i ddod o hyd i dystiolaeth wyddonol o’r
canlyniad hwn i’r newid yn yr hinsawdd.
Mae ymgyrch cardiau post Oxfam, For the Love of, yn galw ar lywodraeth y Deyrnas Unedig i
fod yn fwy uchelgeisiol ac arwain ar leihau allyriadau carbon. Caiff pobl ifanc eu hannog i fod yn
weithgar drwy ddysgu mwy am y pwnc, ysgrifennu neu dynnu lluniau o negeseuon personol i’w
AS, a chael cyfarfod gyda’u AS. Mae mwy o wybodaeth ar gael, a rhagor o adnoddau addysgol
i’w lawrlwytho, fan hyn: http://www.oxfam.org.uk/education/resources/for-the-love-of

Telerau defnyddio
Hawlfraint © Oxfam GB / Bywydau Ifanc
Cewch ddefnyddio’r ffotograffau hyn a’r wybodaeth gysylltiedig at ddibenion addysgol yn eich
sefydliad addysgol. Gyda phob defnydd, rhaid ichi gyfeirio at y ffotograffydd a enwir ac at Oxfam. Ni
chewch ddefnyddio delweddau a gwybodaeth gysylltiedig at ddibenion masnachol nac y tu allan i’ch
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sefydliad addysgol. Mae’r holl wybodaeth sy’n gysylltiedig â’r delweddau hyn yn perthyn i’r dyddiad
a’r amser y cynhaliwyd gwaith y prosiect.

Effeithiau newid hinsawdd
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Dŵr
Er nad yw’n bosibl dweud eto bod unrhyw ddigwyddiad
unigol o dywydd wedi ei achosi gan y newid yn yr
hinsawdd, mae tebygolrwydd tywydd eithafol yn cynyddu.
Dangoswyd bod y newid yn yr hinsawdd yn ffactor
allweddol yn y sychder yng Nghorn Affrica yn 2011. Roedd
y sychder hwn yn cwmpasu ardaloedd o Ethiopia, Somalia
a Kenya ac, mewn rhai lleoedd, dyma’r sychder gwaethaf
mewn 60 mlynedd.
Mae’n debygol y bydd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio
ar gyflenwadau dŵr ffres mewn llawer o rannau o’r byd. Er
enghraifft, mewn rhai ardaloedd, gallai lefelau uwch y môr
achosi i ffynonellau dŵr ffres tanddaearol ac ar yr arwyneb
gael eu halogi â dŵr hallt.

Gwybodaeth am y llun: Menywod yn casglu dŵr
gyda’u hasynnod yn ardal Somali yn Ethiopia.
Mae’n rhaid i lawer o bobl yn yr ardal hon gerdded
am hyd at hanner diwrnod i ddod o hyd i ddŵr.
Llun gan: Nega Bazezew/Oxfam

Cartrefi
Wrth i dymheredd yr aer ar yr arwyneb godi, mae’r môr yn
amsugno mwy o wres o’r atmosffer ac yn cynhesu. Mae
hyn yn achosi iddo ehangu a bydd lefel y môr yn codi. Mae
rhewlifoedd a llenni iâ, yn yr Ynys Las (Greenland) ac
Antarctig, er enghraifft, hefyd yn cyfrannu at lefelau uwch y
môr.
Mae llawer o leoedd yn y byd mewn perygl wrth i lefel y môr
godi. Mae Bangladesh yn arbennig o agored i niwed.
Mae’n rheolaidd yn dioddef o stormydd trofannol llym ac
mae ardaloedd mawr o’r wlad yn dir isel.

Gwybodaeth am y llun: Menyw yn cerdded drwy
dir sydd dan lifogydd yn Bangladesh er mwyn
dychwelyd i’w chartref.
Llun gan: Peter Caton/Oxfam

Bydd rhai cymunedau yn parhau i geisio addasu at
effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, ond gallai eraill gael eu
gorfodi i adael eu cartrefi a symud i ardaloedd eraill.

Bwyd
Heddiw, mae un o bob wyth o bobl y byd yn mynd i’w gwely
yn llwgu. Mae hynny’n golygu bod bron i 900 miliwn o bobl
ledled y byd yn brin o fwyd. Y newid yn yr hinsawdd yw’r
bygythiad unigol mwyaf i’r frwydr yn erbyn newyn.
Amcangyfrifir y gallai nifer y bobl sydd mewn perygl o
newyn erbyn 2050 gynyddu rhwng 10 ac 20 y cant yn sgil y
newid yn yr hinsawdd.

Gwybodaeth am y llun: Bachgen ifanc yn bwyta reis
yn ei gartref yn ardal Pouh Town, sir Grand Gedeh,
Liberia.
Llun gan: Kieran Doherty/Oxfam
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Ffermwyr
Mae’r cynnydd mewn tymheredd a newidiadau i batrymau
glaw yn gorfodi ffermwyr i newid pa gnydau maen nhw’n
tyfu. Mae tywydd eithafol, fel gwres mawr, sychder a
llifogydd, yn digwydd yn amlach ac yn fwy llym.
Yn ogystal ag effeithio ar y gwaith o gynhyrchu’r cnydau, ac
ansawdd y cnydau, gall y tywydd eithafol hyn hefyd ddifrodi
neu ddinistrio systemau cludo a dosbarthu bwyd. Mae hyn
yn ei dro yn effeithio ar gyflenwad bwyd a faint o fwyd sydd
ar gael ac yn cynyddu’r prisiau. Cyn hir, bydd y newid yn yr
hinsawdd yn effeithio ar beth mae pawb ohonom yn bwyta.

Gwybodaeth am y llun: Ffermio reis yn Fiet Nam.
Llun gan: Nguyen Quoc Thuan/Oxfam

Pysgota
Mae cymunedau pysgota yn agored iawn i effeithiau’r newid
yn yr hinsawdd a’r perygl o drychinebau.
Ar 8 Tachwedd 2013, cafodd Ynysoedd Philippines eu taro
gan Deiffŵn Haiyan. Teiffŵn yw’r enw ar storm drofannol
dros y Môr Tawel. Cafwyd difrod eang ar draws llawer o
ganol Ynysoedd Philippines gan wyntoedd cryf, glaw trwm,
llifogydd a thonnau llanw.

Gwybodaeth am y llun: Roedd Joel yn arfer bod
yn bysgotwr. Collodd ei gartref, ei gwch a’i offer
pysgota yn Nheiffŵn Haiyan. Ei fywoliaeth bellach
yw gwerthu metel sgrap y mae’n dod o hyd iddo ar
hyd y lan.
Credit: Eleanor Farmer/Oxfam

Lladdwyd mwy nag 8,000 o bobl, a gorfodwyd pedair miliwn
i adael eu cartrefi. Mae bron i dri chwarter y cymunedau
pysgota wedi eu heffeithio’n ddifrifol, gyda 30,000 o gychod
wedi eu difrodi neu’u dinistrio. Roedd y teiffŵn hefyd wedi
difrodi coedwigoedd mangrof a riffiau cwrel sydd yn fannau
pwysig i bysgod gladdu eu hwyau.

Caiff Ynysoedd Philippines eu taro’n rheolaidd gan deiffŵn, ond yn ôl cofnodion y llywodraeth, mae’r
stormydd hyn yn cryfhau. Mae tystiolaeth gynyddol yn awgrymu y bydd stormydd enfawr fel Teiffŵn
Haiyan yn digwydd yn amlach yn sgil y newid yn yr hinsawdd.

Traethau
Mae llawer o draethau’r byd a’r cymunedau sy’n byw yno yn
cael eu bygwth gan erydu arfordirol a lefel gynyddol y môr.
Proses naturiol yw erydu arfordirol, lle mae llinell yr arfordir yn
cael ei threulio gan wynt, tonnau a’r llanw, gan achosi iddi
gilio’n ôl. Bydd cynnydd mewn tywydd eithafol yn peri i fwy o
ddifrod ddigwydd yn sgil erydu arfordirol.
Yn y Môr Tawel, mae’n rhaid i’r holl bobl sy’n byw yn rhai o’r
ynysoedd symud oddi yno, wrth i lefel y môr godi a halogi’r
pridd â halen. Mae dwy o ynysoedd Kiribati (un o genhedloedd
ynysoedd y Môr Tawel) eisoes wedi eu colli o dan y tonnau.

Gwybodaeth am y llun: Bechgyn yn
chwarae ar y traeth yn Barra de Sirinhaém,
Pernambuco, Brasil
Llun gan: Tatiana Cardeal
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Mae llawer o ddinasoedd mawr y byd wedi’u lleoli ar hyd yr arfordir, ac mae bron i chwarter poblogaeth y
byd yn byw ar yr arfordir.
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Lefel y môr
yn codi

Tymheredd yr
aer a’r môr yn
codi
Llifogydd

Risg uwch o
dywydd eithafol

Sychder

Newid
hinsawdd

Methu â
rhagweld faint
o law sydd
am ddisgyn

Ffermwyr yn methu â
thyfu cnydau na
bwydo eu teuluoedd
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Pam wnaeth stondin Runa gau?

Cardiau dirgelwch 1

Caiff Shafraz ei yrru i’r ysgol bob dydd yng nghar ei rieni.
Mae stondin Runa ar brif ffordd i mewn i Cox’s Bazaar. Mae’r
ffordd yn llai na 0.5m uwch lefel y môr.
Cyrchfan ar arfordir de-ddwyrain Bangladesh yw Cox’s Bazaar.

Mae ceir yn cynhyrchu carbon deuocsid wrth losgi petrol.
Mae rhieni Shafraz yn dweud bod y traffig yn Sparkbrook yn
golygu bod cerdded neu feicio i’r ysgol yn rhy beryglus.
Credir bod newid hinsawdd yn cynyddu’r risg o dywydd eithafol.

Daw twristiaid i Cox’s Bazaar oherwydd y traethau tywod.
Mae Bangladesh yn ne Asia. Y mae’n un o’r deg o wledydd â’r risg
uchaf o ddioddef yn sgil lefel y môr yn codi.
Mae stormydd a glaw trwm wedi bod yn difrodi’r ffordd i mewn i
Cox’s Bazaar.
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Pam wnaeth stondin Runa gau?

Cardiau dirgelwch 2

Mae Shafraz yn byw dau gilomedr o’i ysgol yn Sparkbrook,
Birmingham.
Yr wythnos ddiwethaf, difrodwyd stondin Runa gan lifogydd am yr
eildro.
Mae carbon deuocsid yn un o’r nwyon tŷ gwydr sy’n cyfrannu at y
newid yn yr hinsawdd.
Mae’r bws boreol i ysgol Shafraz yn aml yn hwyr oherwydd y traffig
trwm.
Ceir yw’r rhan fwyaf o draffig Birmingham.
Mae tywydd stormus diweddar wedi golygu ei bod yn anoddach i
geir, bysus a lorïau ddod i mewn i Cox’s Bazaar.
Mae lefel y môr yn codi yn sgil y newid yn yr hinsawdd.
Mae Runa yn gwerthu ffrwythau a llysiau i dwristiaid, cymudwyr a
gyrwyr lori sy’n teithio i mewn ac allan o Cox’s Bazar.
Mae stondin Runa wedi gorfod cau.

