
NI  YW’R MÔR
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.

Edrycha’r adnodd hwn ar gerdd Isaac Graf ‘Y Bachgen 
Newydd’, cerdd arobryn mewn cystadleuaeth flaenorol gan 
y Poetry Society ar gyfer pobl ifanc 11-17 oed. Yn y gerdd, 
mae Graf yn archwilio’r berthynas rhwng bodau dynol a 
bywyd morol trwy ddychmygu’r llong danfor fel creadur 
acwatig newydd hynod. 

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 trafod sut gallai morfilod ymateb i ddyfodiad creadur 
newydd hynod – llong danfor. Mae’n ein hannog i feddwl am y berthynas rhwng gwrthrychau 
dynol a’r anifeiliaid sy’n byw dan y môr.

CYFNODAU  
ALLWEDDOL 1  A 2  
(gydag arweiniad athro/rhiant/gwarchodwr)

Pynciau
• morfilod
• bodau dynol a’r môr
• bywyd môr
• lleoliad adlais
Nodweddion llenyddol
• safbwynt
• llais comedi

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.

AMDANOM
NI



MWY AM LEOLIAD ADLAIS  
(AR GYFER DISGYBLION HŶN)

Mae lleoliad adlais yn gweithio oherwydd bod tonnau sain yn bownsio oddi ar arwynebau. Mae 
cyflymder sain mewn dŵr yn tua 1.5 km s-1 – pedair a hanner gwaith yn gyflymach nag mewn 
aer, felly gall morfilod gael yr wybodaeth yma yn llawer mwy cywir a chyflym nag y gallwn ni!  
Pe na fyddai tonnau sain yn adlewyrchu oddi ar arwynebau, beth fyddai’n digwydd? Allwch chi 
wneud unrhyw gymhariaeth gyda thonnau golau a sut ydyn ni’n gweld?

Mae morfilod hefyd yn enwog am wneud synau cerddorol, a elwir yn ‘gân y morfil’. Mae rhai 
amgylcheddwyr yn pryderu fod sŵn amgylchynol o longau a sonar yn amharu ar gyfathrebiad 
morfilod a’u gallu i lywio.

GWYBODAETH ALLWEDDOL
Mae morfilod yn perthyn i grŵp o greaduriaid môr 
a elwir yn deulu’r morfil. Mae yna oddeutu 90 o 
wahanol rywogaethau yn y teulu hwn, yn cynnwys 
morfilod, dolffiniaid a llamidyddion. 

Fel bodau dynol, mae morfilod yn famaliaid – nid 
pysgod. Er eu bod yn byw yn y môr, fel ni maent angen 
aer i oroesi, felly mae’n rhaid iddynt ddodi’r wyneb i 
anadlu. Mae morfilod hefyd yn esgor ifanc byw (yn 
hytrach na dodwy wyau) ac mae’r fam yn cynhyrchu 
llaeth ar gyfer bwydo ei babanod. 

Oherwydd ei bod yn dywyll yn y môr, mae rhai 
morfilod yn defnyddio eu clustiau i ‘weld’. Mae hyn 
yn un enghraifft o sut mae anifeiliaid wedi addasu i ddefnyddio eu hamgylchfyd er mantais. 
Mae’r morfilod yn anfon sain allan ac yn gwrando ar gyfer yr adlais. Mae cryfder yr adlais yn 
eu helpu i farnu beth sydd o’u cwmpas a pha mor bell yw pethau. Gelwir hyn yn lleoliad adlais. 
Dychmygwch sefyll mewn ogof a chlapio eich dwylo – sut allech chi wybod pa mor llydan yw’r 
ogof yn defnyddio’r adlais?

Daeth llawer o’r wybodaeth a gasglwyd yma gan Gadwraeth Morfilod a Dolffiniaid (WDC), 
elusen sy’n ymroddedig i ddiogelu morfilod a dolffiniaid. Gallwch ddysgu mwy o ffeithiau am yr 
anifeiliaid hyn ar eu Kidzone, neu gall athrawon gyrchu eu hadnoddau (Saesneg) am ddim ar 
gyfer yr ystafell ddosbarth.

WYDDOCH CHI?

Morfilod gleision yw’r creadur mwyaf i fyw ar y ddaear 
erioed. Gallant fod dros 30 metr o hyd – llawer mwy nag 
unrhyw ddinosor.

Mae yna fath o forfil a elwir yn fôr-ungorn, sydd â chorn 
troellog hir yn tyfu o’i ben – fel ungorn dan y môr!

Gall morfilod pen bwa fyw am dros 200 o flynyddoedd. 
Mae hynny’n golygu y gall fod yna forfilod yn fyw heddiw a 
aned cyn i’r Frenhines Fictoria gael ei choroni.

Morfilod gwyn sydd â’r ymennydd mwyaf o unrhyw 
greadur ar y ddaear. Gall eu hymennydd fod mor drwm â 
9kg, yr un pwysau ci bychan.a

https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_sound
https://uk.whales.org/kidzone/
https://uk.whales.org/whales-dolphins/educational-resources/


Darllenwch y gerdd ar ben eich hun a threulio 
ychydig funudau yn meddwl amdani. Yna 
darllenwch hi allan i ffrind, i’ch dosbarth, 
anifail anwes, hyd yn oed eich hun. Wrth ei 
darllen allan, penderfynwch a ddylech chi ei 
darllen mewn ffordd ddoniol neu ddifrifol. Pam 
ydych chi wedi gwneud y dewis yma?

• Beth mae’r gerdd yn ei drafod? 

• Pwy yw’r ‘bachgen newydd’ yn y gerdd? Sut 
mae’n edrych? Tynnwch lun ohono.

• A yw’r bachgen newydd yn anifail?

• Pa fanylion yn y gerdd sy’n rhoi awgrym i ni am 
hunaniaeth y bachgen newydd, er nad yw wedi 
ei enwi? Meddyliwch am ddisgrifiad corfforol.

• Safbwynt pwy sydd wedi ei gynrychioli yn 
y gerdd? Trwy lygaid pwy ydyn ni’n gweld y 
bachgen newydd? 

• Sut allai’r gerdd fod yn wahanol petai wedi 
ei hysgrifennu o safbwynt y bachgen newydd ei 
hun?

• A oedd y gerdd yn ddoniol? Pam? Oes yna unrhyw beth sy’n eich synnu am y gerdd?

• Sut fyddech chi’n disgrifio naws y gerdd? A yw’n ffurfiol a difrifol, neu fwy hamddenol? Allwch 
chi esbonio sut mae’r bardd wedi creu’r naws yna?

• Yn eich barn chi pa effaith mae gweithgaredd dynol wedi ei gael ar fywyd môr? Oes yna 
unrhyw beth ddylen ni fod yn ei wneud i newid hyn?

• Allwch chi ddychmygu sgwrs rhwng y morfilod a’r bachgen newydd? Pam allen nhw ddweud 
wrth ei gilydd? Os ydych chi’n gweithio gyda phartner, gallech hyd yn oed berfformio’r sgwrs.

NAWR BETH AM I  NI  FEDDWL AM Y PWNC  
YMA AR FFURF CERDD
Dyma ‘Y Bachgen Newydd’, gan Isaac Graf. Cyfieithwyd gan Sian Northey.

Y BACHGEN NEWYDD

Mae’r morfilod i gyd yn 
rhyfeddu
at y bachgen newydd
sydd yn y môr. 
Metel, 
heb asgell,
a’i un llygad ar goesyn. 

Nid yw’r bachgen newydd
yn gymdeithasol iawn, 
mae’n crwydro ar ei ben ei hun. 
A’r stori ydi
ei fod o’n cael ei reoli
gan bobl bach
sy’n dod o rywle arall.



YSGRIFENNU EICH CERDD EICH HUN

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.

I ystwytho ein cyhyrau creadigol, yn gyntaf ail ysgrifennwch y gerdd yma o safbwynt y bachgen 
newydd. Beth mae’n ei feddwl am y morfilod? Beth mae’r bobl fach sy’n ei reoli’n ei feddwl? 
Ceisiwch feddwl am sut fyddai’r bachgen newydd yn rhyngweithio gyda’r morfilod a’r creaduriaid 
môr eraill. Gallech gychwyn eich cerdd gyda ‘Mae’r bachgen newydd yn rhyfeddu ar…’

Nawr ysgrifennwch eich cerdd eich hun o safbwynt creadur môr arall. Er enghraifft, octopws, 
pysgodyn, siarc neu granc. Pa arwyddion eraill o fodau dynol allai’r creadur weld dan y môr, fel 
plastig yn arnofio, rhwydi pysgota neu fwi? Sut allai ymateb? 
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