A M DA N O M
NI

RY DY N N I ’ N S Ê R H Y L I F O L
Mae’r adnodd hwn wedi ei gynhyrchu ar gyfer Amdanom Ni yn rhan o UNBOXED:
Creadigrwydd yn y DU.
Mae’r adnodd amlddisgyblaethol yma yn uno ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth a
gwyddoniaeth: gall athrawon ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth i archwilio technegau
llenyddol mewn cyd-destunau gwyddonol ac i archwilio’r creadigrwydd sy’n sail i themâu
gwyddonol. Gall myfyrwyr hŷn ddefnyddio’r adnodd yn eu hamser ei hunain i hybu eu darllen
a chreu syniadau ar gyfer cerddi eu hunain.
Os ydych chi’n 4-18 ac wedi’ch ysbrydoli i ysgrifennu cerdd ar y themâu a drafodir
yma, cyflwynwch hi i’r gystadleuaeth farddoniaeth Amdanom Ni erbyn 23:59 GMT
ar 19 Rhagfyr 2021 am gyfle i ennill gwobrau gwych. Gallwch hefyd ymgeisio yn y
gystadleuaeth codio ar yr un thema trwy gyflwyno prosiect Scratch. Dysgwch fwy ac
ymgeisio ar-lein ar amdanomni.com.

CY F N O DA U
A L LW E D D O L 2 A 3
Pynciau
• y corff dynol (a’r system
gylchrediad)
• gwaed a’i rôl yn y corff
• Daear a Gofod – ein
perthynas â’r bydysawd
Nodweddion llenyddol
• llais – person cyntaf ac ail
• personoliad
• delweddu
• berfau deinamig a sefydlog

Edrycha’r adnodd hwn ar gerdd Celeste Herriotts
‘Gwaed’, cerdd arobryn mewn cystadleuaeth
flaenorol gan y Poetry Society ar gyfer pobl ifanc
11-17 oed. Yn y gerdd, mae Herriotts yn annerch y
gwaed sy’n cylchredeg yn y corff dynol ac yn myfyrio
ar sut mae’n ein cysylltu â’r bydysawd ehangach.
Mae’r adnodd yn cynnwys trafodaeth ac ysgogiadau
ysgrifennu i bobl ifanc ymgysylltu â’r testun a chreu
eu cerdd eu hunain mewn ymateb. Cyfieithwyd yr
adnodd hwn gan Bla Translation.

DECHRAU ARNI

Mae’r gerdd rydych chi ar fin ei darllen yn ymwneud â
pherthynas y bardd â’r gwaed sy’n llifo o amgylch ei
chorff, a sut mae’n ei chysylltu â’r bydysawd ehangach. Faint ydych chi’n ei wybod am waed
yn barod? Beth ydych chi wedi’i ddysgu yn eich gwersi Gwyddoniaeth?
Gyda phartner, treuliwch ddwy funud yn rhannu’r holl wybodaeth rydych chi eisoes yn ei
wybod am waed neu, os ydych chi’n gweithio ar yr adnodd hwn yn annibynnol, nodwch yr
hyn rydych chi’n ei wybod. Meddyliwch beth yw gwaith gwaed yn y corff, i ble mae’n teithio,
a beth sydd ynddo.

G W Y B O DA E T H A L LW E D D O L
Mae gwaed yn hylif sy’n llifo drwy bibellau gwaed
y corff – eich gwythiennau, rhydwelïau, a
chapilarïau. Mae’n hanfodol i fywyd, gan gario
pethau pwysig i feinweoedd o fewn y corff, fel:
maetholion, electrolytau, hormonau, gwrthgyrff,
ocsigen, gwres a mwy. Mae hefyd yn cludo
deunydd gwastraff a charbon deuocsid i ffwrdd.
Mae gwaed yn system drafnidiaeth o fewn ein cyrff!
Mae gan fodau dynol gelloedd gwaed coch,
celloedd gwaed gwyn, a phlatennau. Mae
celloedd gwaed coch yn cludo ocsigen i
feinweoedd yn ein corff ac yn cymryd carbon deuocsid i ffwrdd, tra bod celloedd gwaed
gwyn yn brwydro yn erbyn haint ac yn helpu i’n hamddiffyn. Mae platennau’n helpu ein
gwaed i geulo. Mae gan wahanol bobl wahanol fathau o waed. Mae pedwar prif grŵp
gwaed – A, B, AB, ac O.
Nawr, cyn i chi ddarllen ymhellach, ystyriwch a allwch chi feddwl am drosiad ar gyfer
gwaed. Trosiad yw pan fyddwn yn disgrifio rhywbeth fel petai’n beth arall. Er enghraifft,
gallem ddweud ‘mae yna fynydd o waith i’w wneud’ neu ‘mae’r eira’n garped’. Sut allech
chi gymharu gwaed â rhywbeth arall? e.e. ‘mae gwaed yn gerbyd danfon, yn cludo
cyflenwadau’.
Yn yr un modd, trowch y cwestiwn o gwmpas: a all gwaed ei hun fod yn drosiad ar
gyfer rhywbeth arall? Er enghraifft, a ellid disgrifio pêl-droediwr penodol fel y ‘gwaed
yng ngwythiennau’r’ tîm? Hynny yw, mae’n chwarae rhan hanfodol. Sut arall ydyn ni’n
defnyddio’r trosiad hwn yn ein lleferydd bob dydd?

WYDDOCH CHI?
•
•
•
•
•
•

•

Mae’r corff dynol yn cynhyrchu tua 2 filiwn o gelloedd
gwaed coch bob eiliad.
Mae gwaed yn cyfrif am bron i 7% o bwysau corff dynol.
Dim ond tua 60 eiliad y mae’n ei gymryd i ddiferyn o waed
deithio o’r galon, trwy’ch corff, ac yn ôl i’r galon eto.
Mae celloedd coch y gwaed yn cynnwys protein o’r enw
haemoglobin, sy’n cynnwys haearn. Mae’r haearn yn
cyfuno ag ocsigen i roi lliw coch i’n gwaed.
Mae ein gwaed yn cynnwys tua 0.2 miligram o aur.
Mae gan gorff oedolion 100,000 cilomedr neu 60,000
milltir o bibellau gwaed yn rhedeg trwy’r corff i gyd. I roi
hynny mewn persbectif, dim ond 40,000 km yw cylchedd y
Ddaear.
Yn Japan, mae yna gred eang bod eich math o waed yn
gysylltiedig â’ch personoliaeth. Gallwch brynu cynhyrchion
sy’n cael eu marchnata ar gyfer gwahanol fathau o waed,
ac mae yna wasanaethau canfod cariad hyd yn oed sy’n
honni eu bod yn cyfateb personoliaethau yn ôl y math o
waed.

GW N E W C H YC H Y D I G M W Y O Y M C H W I L A R WA E D A’ I R Ô L Y N Y C O R F F.
M E D DY L I W C H A M :
•
•
•
•

y sylweddau a geir mewn gwaed, er enghraifft, beth yw electrolyt? Beth yw ei
swyddogaeth? Sut mae gwrthgyrff yn gweithio? Sut mae ein corff yn defnyddio ocsigen?
agweddau diwylliannol gwahanol tuag at waed – a yw’n gysylltiedig â genres penodol o
gerddi, caneuon neu ffilmiau?
Beth allwch chi ei ddarganfod am waed nad yw’n ddynol? A oes anifeiliaid y mae eu
gwaed yn lliw gwahanol? Pam?
hanes rhoi gwaed. Ble ddechreuodd hyn? Beth allwch chi ddysgu amdano?

Cyflwynwch yr hyn rydych chi wedi’i ddarganfod i’r grŵp – fe allech chi wneud cyflwyniad,
gwneud arddangosfa, neu hyd yn oed greu cwis i’ch cyd-ddisgyblion!

N AW R B E T H A M I N I F E D D W L A M Y P W N C Y M A
A R F F U R F C E R D D…
Dyma ‘Gwaed’, gan Celeste Herriotts. Cyfieithwyd gan Sian Northey.

GWA E D
Tu mewn mi wyt ti’n las,
tu allan mi wyt ti’n goch. Gwn am y ffyrdd di-rif
rwyt ti’n teithio ar eu hyd bob dydd.
Un wib yw dy fywyd, rhuthr, cerrynt. Llifo trwy dwll du,
a’i orchudd yn gnawd sy’n curo.
Ymysg dy glonau,
nid oes gennyt reolaeth tros dy fodolaeth
na thros dy daith, dim ond llifo
trwy fydysawd rhywun, yn angenrheidiol i fywyd.
Ti’n dawnsio gyda throelliad y Ddaear, yn hyrddio ein golygfa o’r sêr i’r glas.
Dwi’n dy glywed ti.

PWYNTIAU TRAFOD
Darllenwch y gerdd i chi’ch hun yn gyntaf a threuliwch eiliad yn ei hystyried. Beth yw neges y
gerdd? A oes unrhyw beth amdani sy’n eich synnu?
Nawr darllenwch y gerdd yn uchel – os gallwch chi ei darllen i berson arall, gwell fyth! Ydych
chi’n teimlo’n wahanol am y gerdd pan rydych chi’n ei siarad? A yw dweud y geiriau yn uchel
yn newid sut rydych chi’n meddwl am y ‘chi’ a’r ‘fi’ yn y gerdd?
Gyda phartner neu mewn grŵp, neu trwy wneud nodiadau i chi’ch hun, ystyriwch y
pwyntiau trafod isod.
•

Pe na baech chi’n gwybod teitl y gerdd, a fyddech
chi’n gwybod beth oedd y pwnc? Heb y teitl, mae’r
gerdd ychydig fel pos. A allech fod wedi ei ddatrys?

•

Llais. Mae ‘Gwaed’ wedi’i ysgrifennu yn llais yr ail
berson (‘ty’, ‘dy’) a’r person cyntaf (‘myfi’, ‘fy’). Ydych
chi’n ei chael hi’n anarferol bod y gerdd yn mynd i’r
afael â rhan o’r corff? Gyda phwy allai cerdd ‘chi’
fod yn siarad fel arfer?

•

Personoli. Personoli yw pan fyddwn yn priodoli
nodweddion dynol i rywbeth nad yw’n ddynol. Yn
y gerdd hon, mae’r bardd yn siarad â gwaed fel
petai’n berson arall, un sy’n deall iaith y gerdd. Pam ydych chi’n meddwl y dewisodd y
bardd ysgrifennu’r gerdd fel pe bai’n annerch gwaed yn uniongyrchol? Beth yw effaith
personoli gwaed yn y modd hwn?

•

Nawr edrychwch ar y berfau, y geiriau ‘gweithred’. Tanlinellwch yr holl ferfau y gallwch
chi ddod o hyd iddyn nhw yn y gerdd. Efallai y byddwch yn sylwi bod llawer o’r berfau
yn fywiog ac yn llawn gweithredoedd, fel ‘llif’, ‘dawns’, ‘hyrddio’. Gelwir y rhain yn ferfau
deinamig. A allwch chi ddod o hyd i unrhyw ferfau yn y gerdd sy’n ymddangos yn llai
egnïol, fel ‘gwybod’? Gelwir y rhain yn ferfau sefydlog, oherwydd maen nhw’n disgrifio
cyflwr yn hytrach na gweithred. Beth yw effaith gwrthgyferbynnu berfau deinamig â
berfau sefydlog?

•

Pa enghreifftiau o ddelweddu allwch chi weld yn y gerdd? Dyma pryd mae’r iaith a
ddefnyddir yn ddisgrifiadol yn weledol ac yn creu darlun yn eich meddwl. Chwiliwch i
weld a allwch chi ddod o hyd i ddelweddau sy’n gysylltiedig â chludiant, gofod neu hylif.
Ydy’r delweddau hyn yn newid y ffordd rydych chi’n meddwl am waed?

•

Pam ydych chi’n meddwl bod Herriotts yn cymharu gwaed â’r bydysawd? Beth mae
hyn yn ei ddweud wrthym am waed a’i rôl yn ein corff? Beth mae’n ei awgrymu am y
bydysawd?

•

Pam ydych chi’n meddwl bod y bardd yn cyfeirio at ‘glonau’? Beth mae hyn yn ei
awgrymu am y ffordd y mae gwaed yn cael ei greu?

YS G R I F E N N U E I C H C E R D D E I C H H U N
Edrychwch eto ar y gerdd ‘Gwaed’. Fe welwch ei bod
yn cwmpasu’r bach iawn – y celloedd gwaed sy’n
cylchredeg yn ein cyrff – a’r mawr iawn – y bydysawd,
y gofod a’r Ddaear.
Amlygwch at yr holl gyfeiriadau at ofod yn y gerdd.
Yn gynharach, fe wnaethon ni ddysgu bod haearn ac
aur yn ein gwaed. O ble ydych chi’n meddwl y daw’r
mwynau hyn?
Mae’r Amgueddfa Hanes Naturiol wedi cynhyrchu
canllaw (Saesneg) sy’n dweud wrthym fod llawer o’r
elfennau yn y bydysawd, gan gynnwys y rhai sy’n rhan
o’n cyrff ein hunain, yn dod yn wreiddiol o sêr sydd wedi mynd yn ‘uwchnofa’. Mae uwchnofa
yn digwydd pan fydd seren yn ffrwydro. Mae Dr Ashley King yn esbonio proses o’r enw
‘esblygiad cemegol galaethol’, lle ‘Gwnaed pob elfen mewn seren ac os ydych chi’n cyfuno’r
elfennau hynny mewn gwahanol ffyrdd gallwch chi wneud rhywogaethau o nwy, mwynau,
a phethau mwy fel asteroidau, ac o asteroidau gallwch chi ddechrau gwneud planedau ac
yna byddwch chi’n dechrau gwneud dŵr a chynhwysion eraill sy’n ofynnol ar gyfer bywyd ac
yna, yn y pen draw, ni.’
Felly, ar un ystyr, rydyn ni i gyd wedi ein gwneud o
serlwch. Dyma fan cychwyn gwych i gerdd. Beth
arall allwch chi ei wneud gyda’r syniad yma? Efallai
y gallwch olrhain taith cemegyn o’i darddiad mewn
seren i’w fodolaeth mewn gwrthrych neu greadur arall
heddiw. Neu efallai y gallwch chi ysgrifennu am y swm
bach iawn o aur a geir mewn gwaed – sut ydych chi’n
teimlo am bresenoldeb metel gwerthfawr y tu mewn
i ni? Neu efallai y gallwch chi ysgrifennu rysáit ar gyfer
y bydysawd gan ddefnyddio rhai o’r ‘cynhwysion sy’n
ofynnol ar gyfer bywyd’.

M W Y O SY N I A DA U A R GY F E R C E R D D I …
Fel Herriotts, fe allech chi ysgrifennu cerdd gan
ddefnyddio personoliad. Cyfeiriwch eich cerdd at
wrthrych, creadur neu blanhigyn nad yw’n ddynol – efallai
eich hoff goeden, adeilad neu fwyd. Meddyliwch am sut
mae’n gysylltiedig â gweddill y bydysawd.
Neu fe allech chi geisio ysgrifennu am un o’r agweddau
hyn ar y corff: anadlu, cylchrediad y gwaed, treuliad,
system nerfol, sgerbydau, neu gyhyrau, neu ran o’r corff fel
ffroen, blewyn amrant, neu ewin bys. Yn y gerdd ‘Gwaed’,
mae Herriotts yn gwneud cyfatebiaeth (cymhariaeth)
drawiadol rhwng rhan o’r corff a’r bydysawd.
A allwch chi greu argraff ar y darllenydd trwy wneud cysylltiad annisgwyl?

CAMAU NESAF
Unwaith y byddwch wedi ysgrifennu cerdd, ystyriwch ei chyflwyno yng nghystadleuaeth
Amdanom Ni. Mae’r gystadleuaeth am ddim ac yn agored i bobl ifanc sy’n byw yn y Deyrnas
Unedig a rhwng 4-18 oed ar y dyddiad cau o ddydd Sul 19 Rhagfyr 2021. Ni ddylai cerddi fod
yn fwy na 20 llinell o hyd. Os byddwch yn fuddugol, gallai’ch cerdd gael ei chynnwys mewn
sioe fyw fawr fydd yn teithio’r DU yn ystod gwanwyn 2022. Bydd enillwyr hefyd yn derbyn
llawer o bethau eraill, a chyfleoedd datblygu. Ymgeisiwch ar-lein ar amdanomni.com.
Mae Amdanom Ni yn sioe epig newydd i bawb sydd erioed wedi edrych i fyny tua’r awyr yn y
nos a phendroni am ein cysylltiad â’r bydysawd mawr. Wedi ei ddatblygu ar y cyd â beirdd a
gwyddonwyr ar draws pedair gwlad y Deyrnas Unedig, bydd Amdanom Ni yn adrodd hanes
y ffyrdd niferus rydym wedi ein cysylltu i’r bydysawd, y byd naturiol a’n gilydd.
Mae Amdanom Ni yn gydweithrediad am y tro cyntaf rhwng 59 Productions – y stiwdio
ddylunio arobryn a chwmni cynhyrchu a greodd y cynllun fideo syfrdanol ar gyfer Seremoni
Agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012; Stemettes – y fenter gymdeithasol arobryn
sy’n gweithio ar draws y DU ac Iwerddon i ddenu menywod ifanc a phobl ifanc anneuaidd i
yrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM); a The Poetry
Society – un o sefydliadau celfyddydol mwyaf dynamig Prydain yn hyrwyddo barddoniaeth
i bob oed.
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