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Mae’r arian y mae ysgolion a chymunedau wedi ei godi tuag at Wythnos Ddŵr Oxfam wedi cefnogi
nifer o brosiectau gan gynnwys cynllun dyfrhau yn Liberia. Mae’r astudiaeth achos hon yn rhoi
gwybodaeth bellach am y prosiect hwn. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys gwylio fideo byr ac
edrych ar stori luniau ynglŷn â sut mae ffermwyr sy’n tyfu reis ar raddfa fach yn newid eu bywydau
drwy gynllun dyfrhau. Gall y disgyblion wedyn ddefnyddio eu gwybodaeth am achosion,
symptomau ac atebion yn ymwneud â pheryglon prinder dŵr a ddysgwyd ganddynt drwy
weithgareddau Dysgu a Meddwl blaenorol drwy greu coeden peryglon prinder dŵr ar gyfer Liberia.
Gellir defnyddio deunydd yr astudiaeth achos hon fel gweithgaredd ar ei phen ei hun, neu yn
ddelfrydol yn dilyn y gweithgareddau Dysgu a Meddwl.

Ystod oedran: 7-14 oed

munud
Coeden peryglon prinder dŵr ar gyfer Liberia: 15-20 munud

Amcanion dysgu
Cymhwyso dealltwriaeth o achosion a symptomau peryglon prinder dŵr i astudiaeth achos
Liberia
Canfod atebion i beryglon prinder dŵr yn astudiaeth achos Liberia

Cwestiynau allweddol
Beth sydd wedi achosi peryglon prinder dŵr yn ne-ddwyrain Liberia?
Beth yw symptomau peryglon prinder dŵr yn ne-ddwyrain Liberia?
Sut mae Oxfam a’r gymuned leol yn gweithio i ddatrys problemau ynghylch dŵr?

Adnoddau (noder bod taflennu i’w llungopïo ar gael ar ddiwedd y pdf hwn)
Seilwaith a Pheryglon Prinder Dŵr: Liberia clip fideo
Stori luniau Liberia (ar ddiwedd y pdf hwn)
Tabl peryglon prinder dŵr yn ne-ddwyrain Liberia
Templed coeden peryglon prinder dŵr
Gwybodaeth am Liberia – gweler y wybodaeth Meddwl
Papur A4

Gweithgaredd 1: Cyflwyniad i Liberia (15-20 munud)
Gwyliwch glip fideo Seilwaith a Pheryglon Prinder Dŵr: Liberia
Mae’r clip fideo hwn yn dangos sut mae Oxfam a’r gymuned leol wedi gwella’r seilwaith dŵr yn neddwyrain Liberia, gan alluogi’r ffermwyr i dyfu mwy o fwyd.
Darllenwch stori luniau Liberia
Rhowch amser i’r disgyblion ofyn cwestiynau. Efallai yr hoffech gyfeirio at wybodaeth Meddyliwch
ynglŷn â Liberia ar gyfer y gweithgaredd hwn.
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Gweithgaredd 2: Coeden peryglon prinder dŵr ar gyfer Liberia (15-20 munud)
1. Mewn parau, ac wedyn fel dosbarth, gofynnwch i’r disgyblion gymhwyso eu gwybodaeth
am achosion a symptomau peryglon prinder dŵr o weithgareddau Dysgu a Meddwl
blaenorol i’r sefyllfa yn ne-ddwyrain Liberia. Gofynnwch iddynt ysgrifennu’r rhain ar goeden
peryglon prinder dŵr newydd ar gyfer Liberia (gweler y templed isod).
2. Nesaf, trafodwch yr atebion i beryglon prinder dŵr yn yr ardal hon: sut mae Oxfam a
ffermwyr reis lleol yn datrys problemau’n ymwneud â dŵr? Ychwanegwch yr atebion hyn at
y goeden ar ffurf ‘ffrwythau’.
3. Yn olaf, gofynnwch i’r disgyblion drafod effaith yr atebion hyn ar ffermwyr, fel Susanna, sy’n
tyfu reis ar raddfa fach (gweler y gadwyn ganlyniadau isod).
Efallai y byddwch yn dymuno defnyddio’r atebion enghreifftiol (nid yw’n rhestr gyflawn) sydd i’w
gweld yn y nhabl Peryglon prinder dŵr yn ne-ddwyrain Liberia isod. Gall y rhain gael eu torri ar
wahân er mwyn i’r disgyblion benderfynu p’un a ydynt yn achosion, yn symptomau, yn atebion
neu’n effeithiau.

Gwahaniaethu
Gwneud y dasg yn haws: rhowch gopi o dabl Peryglon prinder dŵr yn ne-ddwyrain Liberia i’r
disgyblion heb ei dorri ar wahân.
Gwneud y dasg yn anos: gofynnwch i’r disgyblion lunio cadwyn ganlyniadau i ddangos yr effeithiau
cadarnhaol y gall atebion i broblemau’n ymwneud â dŵr gael ar ffermwyr, fel Susanna, sy’n tyfu
reis ar raddfa fach. Er enghraifft:
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Templed coeden peryglon prinder dŵr
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Peryglon prinder dŵr yn ne-ddwyrain Liberia
Achosion

Symptomau

Atebion

Effeithiau

Gwrthdaro: Dinistriwyd y
seilwaith

Cynaeafau gwael:
Cafwyd llifogydd ar
ffermydd y tir isel felly
gorfodwyd y ffermwyr i
ddefnyddio caeau’r tir
uchel sydd yn
annibynadwy o ran glaw a
phroblemau wrth i blâu
fwyta’r cnydau.

Argaeau a chamlesi yn
cael eu hadeiladu gan
y gymuned leol gyda
chyllid a chymorth
Oxfam a’i sefydliadau
partner yn Liberia.

Gall y ffermwyr wneud
arian drwy reis sydd dros
ben a bwydydd eraill yn y
farchnad. Mae hyn hefyd
yn golygu y gall aelodau
eraill y gymuned leol brynu
reis yn rhatach.

Tlodi: Nid oes gan
lywodraeth Liberia ddigon
o arian i ailadeiladu ac
adnewyddu seilwaith dŵr.

Datgoedwigo: mae
ardaloedd o dir uchel yn
cael eu clirio i greu tir
ffermio newydd gan y bu
llifogydd ar y tir isel.

Ffermwyr yn paratoir
caeau newydd ar y tir
isel.

Mae’r gyfradd
ddatgoedwigo ar y tir uchel
wedi lleihau.

Newyn: roedd rhai pobl
yn dioddef i ddiffyg maeth
gan na allai’r ffermwyr
bob amser ddarparu deiet
cytbwys.

Rhoddir hadau, offer a
hyfforddiant i ffermwyr
i dyfu reis yn y caeau
sy’n cael eu dyfrhau.

Mae’r ffermwyr a’r
cymunedau lleol yn bwyta’n
fwy maethlon ac yn iachach
gan y gallant ddefnyddio
arian a ddaw o werthu reis
dros ben i ehangu eu deiet
a phrynu meddyginiaeth.

Llai o amser gyda’r
teulu: roedd yn rhaid i’r
ffermwyr, a llawer ohonynt
yn famau, gerdded
pellteroedd maith i ddod o
hyd i dir addas i dyfu
bwyd.

Aelodau’r gymuned
leol yn cydweithio i
reoli’r cyflenwad dŵr a
gwella arferion
cynhyrchu bwyd.

Gall y ffermwyr dreulio mwy
o amser gyda’u teuluoedd
gan fod eu tir ffermio yn
agosach at eu cartrefi.

Llai o gyfleoedd i
dderbyn addysg: ni
chawsai rhai plant y cyfle i
fynd i’r ysgol am na allai’r
ffermwyr fforddio’r ffioedd,
gwisgoedd a deunyddiau.

Mae’r ffermwyr yn
plannu hadau reis
sydd â mwy o gnwd,
ac yn gweithio’n galed
i gynhyrchu dau neu
dri chynhaeaf y
flwyddyn.

Mwy o gyfleoedd i blant
dderbyn addysg gan y gall
y ffermwyr ddefnyddio’r
arian a ddaw o werthu’r
bwyd dros ben i dalu am
ffioedd, gwisgoedd a
deunyddiau ysgol

Y newid yn yr
hinsawdd: mae faint o
law sy’n disgyn yn llawer
llai rhagweladwy
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