
 

 

 
Mae Tech Tyfu yn brosiect ffermio fertigol yng Ngwynedd ac Ynys Môn, a ddarperir gan 
Menter Môn. Gan ddefnyddio hydroponeg, mae Tech Tyfu yn archwilio potensial defnyddio 
ffermio fertigol i dyfu cnydau heb bridd. 
 
Dyma ddolenni i brosiect Tech Tyfu: 
Gwefan: https://techtyfu.com/cy/  
Facebook: https://www.facebook.com/techtyfu/  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1xnR8x6Adak3Gn9pb7IBEg/about  
 
Pecyn Addysg Egin Pys: Cyfres o weithgareddau ar gyfer disgyblion 7-11 oed. 
 
Nod y pecyn yw darparu syniadau a gweithgareddau pwrpasol a fydd yn ennyn diddordeb 
disgyblion ac yn darparu profiad dysgu cyfoethog. Mae ffocws cryf ar gwestiynu, datrys 
problemau, datblygu sgiliau meddwl, cydweithio, cyfathrebu a chefnogi disgyblion i 
ddatblygu’n ddysgwyr annibynnol. 
 
Mae'r gweithgareddau'n cefnogi pedwar diben y cwricwlwm: 
 

• Dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau 
• Cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith 
• Dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd 
• Unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o 

gymdeithas. 
 
Mae'r egwyddorion canlynol o'r datganiadau o’r hyn sy'n bwysig yn cael eu hystyried yn y 
pecyn hwn: 

• Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn pethau byw sy’n dibynnu ar ei gilydd i oroesi. 
• Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn hanfodol i ddeall a rhagfynegi 

ffenomenau.  
• Mae meddylfryd dylunio a pheirianneg yn cynnig ffyrdd technegol a chreadigol i 

ddiwallu anghenion a dymuniadau cymdeithas. 
• Defnyddir y system rif i gynrychioli a chymharu'r perthnasoedd rhwng rhifau a 

meintiau. 
• Mae geometreg yn canolbwyntio ar berthnasoedd sy'n ymwneud â siâp, gofod a 

safle, ac mae mesur yn canolbwyntio ar feintioli ffenomena yn y byd ffisegol. 
• Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd yn allweddol i gyfathrebu. 

 
Mae'n bosibl addasu neu ehangu ar y gweithgareddau a ddarperir i ateb anghenion dysgwr 
neu ddosbarth unigol. 



 

 

Uned 1 
Trosolwg 
Mae Tech Tyfu yn fenter sy'n edrych ar ddefnyddio hydroponeg a ffermydd fertigol i dyfu 
cnydau.  Bydd dysgwyr yn nodi anghenion planhigion byw ac yn ystyried sut y gellir tyfu 
cnydau mewn ffermydd fertigol, gan ddefnyddio hydroponeg.  
Cwricwlwm i Gymru (MDaPh) Datganiadau o’r hyn sy’n 

bwysig 
Cyfleoedd i ddatblygu 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg 
 
 
Iaith, Llythrennedd a 
Chyfathrebu 

Mae’r byd o’n cwmpas yn 
llawn pethau byw  
 
Mynegi ein hunain trwy 
iaith.  Cyfathrebu 

Dealltwriaeth o'r hyn sy'n 
galluogi planhigion i dyfu 

Gwrando, darllen, 
cydweithio a thrafod 

Adnoddau:  
https://www.bbc.co.uk/news/av/stories-52394090    
Unrhyw blanhigyn bwytadwy gyda dail a gwreiddiau ynghlwm wrtho, e.e. perlysiau mewn 
potyn neu blanhigyn mefus. 
Mynediad i gyfrifiadur a chysylltiad rhyngrwyd. 

Gweithgaredd 1 – Beth sydd ei angen ar blanhigion i dyfu?   

Mewn parau, gofynnwch i'r dysgwyr ystyried a thrafod pa rai o'r datganiadau sy'n gywir, a 
pham eu bod yn credu hyn.  Gwahoddwch ddysgwyr i rannu eu syniadau gyda'r dosbarth. 

Gweithgaredd 2 – Beth mae gwahanol rannau planhigyn yn ei wneud?  

Dysgwyr i ymchwilio a chreu taflen wybodaeth sy'n nodi gwahanol rannau planhigyn a'u 
swyddogaethau. 

Gweithgaredd 3 – Beth yw ffermio fertigol? Beth ellir ei dyfu gan ddefnyddio hydroponeg?  

Dysgwyr i ymchwilio i'r hyn sy’n cael ei dyfu yn ‘Growing Underground’. Y dysgwyr i ystyried 
y ffordd orau i gofnodi eu canfyddiadau. Gallant ysgrifennu rhestr syml neu greu taflen 
cynnyrch, er enghraifft. 
 
Ystyriwch pa fath o blanhigion sy'n cael eu tyfu'n hydroponig? Beth maen nhw'n ei wybod 
am y planhigion hyn? 

Gweithgaredd 4 – Beth yw manteision ffermio fertigol?   

Ar ôl gwylio'r fideo, gofynnwch i'r dysgwyr, mewn parau i ystyried a thrafod beth yw 
manteision ffermio fertigol.  A oes buddion amgylcheddol? Pam eu bod yn credu hyn? 
Gofynnwch i’r dysgwyr rannu eu syniadau. 



 

 

Uned 2 
Trosolwg 
Gan ddefnyddio hydroponeg, her y dysgwyr yw tyfu egin pys eu hunain gan ddefnyddio’r 
wybodaeth a ddarperir. Bydd angen datrys problemau er mwyn rhannu’r nwyddau traul. 
 
Dysgwyr i ymchwilio i ryseitiau amrywiol sy’n cynnwys egin pys, gan greu rysáit eu hunain. 
Cwricwlwm i Gymru (MDaPh) Datganiadau o’r hyn sy’n 

bwysig 
Cyfleoedd i ddatblygu 

Mathemateg a Rhifedd 
 
 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg 
 
 
Iaith, Llythrennedd a 
Chyfathrebu 
 

Y system rif a mesuriadau  
 
Mae’r byd o’n cwmpas yn 
llawn pethau byw.  Bod yn 
chwilfrydig a chwilio am 
atebion  
 
Mynegi ein hunain trwy iaith.  
Cyfathrebu 

Niferoedd, hyd, pwysau, 
arwynebedd 

Profiad a gwybodaeth 
am dyfu planhigion. 
Datrys Problemau. 

Gwrando, darllen a 
chydweithio. Trefnu 
syniadau a gwybodaeth 
ac ysgrifennu.  

Adnoddau:  
Pecyn tyfu. (Gellir prynu pecynnau tyfu trwy Grŵp Ymgynghori Lafan, www.lafan.cymru)  
Caniau dyfrio/jygiau 
Mynediad i gyfrifiadur a chysylltiad rhyngrwyd.  

Gweithgaredd 5 – Paratowch, barod tyfwch…   

Edrychwch ar yr hyn sydd ei angen mewn pecyn tyfu dosbarth. Trafodwch y dull gorau o 
drefnu'r dosbarth yn grwpiau. Bydd pob grŵp angen: 1 bwrdd hadau, 1 mat tyfu (wedi'i 
dorri i ddimensiwn y bwrdd tyfu – 37cm x 21.5cm), 200g hadau pys, dŵr, can dyfrio/jwg. 

Gweithgaredd 6 - Tyfu  

Bydd angen i ddysgwyr socian yr hadau am 5-6 awr. Dylid gwneud hyn ben bore, er mwyn 
rhoi cyfle i grwpiau hau'r hadau pys ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Gellir paratoi tyllau draenio 
pe dymunir.  Rhaid gorchuddio byrddau tyfu am y dyddiau cyntaf (e.e. gyda chardfwrdd) i 
greu amgylchedd tywyll, cynnes a llaith a fydd yn annog yr hadau i egino. 

Dylid dyfrio’r egin pys yn ddyddiol a'u cadw'n llaith bob amser. Cadwch y byrddau tyfu 
mewn man gyda digon o olau, e.e. silff ffenestr. 

Gweithgaredd 7 – Ysgrifennu rysáit 

Dysgwyr i ymchwilio i ryseitiau sy'n cynnwys egin pys ac i ysgrifennu eu rysáit eu hunain. 



 

 

Uned 3 
Trosolwg 
Gan ddefnyddio’r olwyn TASC, bydd y dysgwyr yn cael eu harwain trwy broses gyflawn, 
gan ddefnyddio eu sgiliau meddwl, i ddatblygu llwybr i’r farchnad i’w hegin pys. 
 
Gall dysgwyr ddatblygu eu brand eu hunain neu ddefnyddio'r logo a ddarperir. Bydd 
angen iddynt benderfynu ar brisio, pecynnu a hysbysebu. 
Cwricwlwm i Gymru (MDaPh) Datganiadau o’r hyn sy’n 

bwysig 
Cyfleoedd i ddatblygu 

Mathemateg a Rhifedd 
 
 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg 
 
 
Iaith, Llythrennedd a 
Chyfathrebu 

Y system rif a mesuriadau  
 
 
Bod yn chwilfrydig a chwilio 
am atebion  
 
Mynegi ein hunain trwy iaith.  
Cyfathrebu 

Niferoedd, hyd, pwysau, 
arwynebedd 

Datrys Problemau. 

Gwrando, darllen,  
cydweithio a thrafod.  
 

Adnoddau:  
Pecyn Tyfu - Bagiau a Sticeri 
Mynediad i gyfrifiadur a chysylltiad rhyngrwyd 

Gweithgaredd 8 – Datblygu eich brand   

Datblygwyd y cysyniad TASC (Thinking Actively in a Social Context) gan Belle Wallace 
(Wallace et al., 1993) fel model i feithrin a datblygu sgiliau meddwl.  Mae olwyn TASC yn 
darparu fframwaith gwych ar gyfer ymholiad gwyddonol neu ddylunio. Mae’n tywys y 
dysgwyr trwy broses gyflawn, gan ddefnyddio eu sgiliau meddwl. 

Gan weithio gyda'i gilydd mewn grwpiau, gall dysgwyr ddilyn canllaw’r olwyn TASC a fydd yn 
caniatáu iddynt uniaethu â'r pwnc a datblygu perchnogaeth o'u brand. 

Gall dysgwyr edrych ar becynnau brand cyfredol ac ystyried pa wybodaeth fydd ei angen ar 
y bagiau. (Enw'r cynnyrch, pwysau, i’w ddefnyddio erbyn, cadwch yn yr oergell, cyfeiriad a 
manylion cyswllt) 

Gall dysgwyr ddefnyddio’r logo ‘Egin Pys Cymru’, gan ychwanegu gwybodaeth arall yn 
uniongyrchol ar y bagiau/pecynnau neu greu eu labeli eu hunain. Gall dysgwyr hefyd 
ddatblygu eu cysyniadau brandio eu hunain. 

Ewch ati i annog grwpiau i ailadrodd y gweithgaredd gwpl o weithiau.  Dylai’r dysgwyr 
werthuso pa mor llwyddiannus oeddent a gwneud newidiadau perthnasol cyn cymhwyso'r 
newidiadau hyn i'w hymgais dyfu nesaf. 


