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GWEITHGAREDD:  DEFNYDDIO PROSES DDYLUNIO UX 
AC UI  I  GREU ‘AP’  MORFILOD  

DR ELLEN COOMBS
Anifeiliaid

Mae Ellen wedi’i lleoli yn yr Amgueddfa Hanes Naturiol a Choleg Prifysgol 
Llundain, ond mae wedi teithio ar draws y byd i wneud ei hymchwil. Mae 
Ellen yn fiolegydd esblygiadol, bu wrth ei bodd gyda morfilod ers iddi 
fod yn 6 mlwydd oed, ac mae’n hoffi ceisio ateb cwestiynau fel ‘pam 
wnaeth morfilod golli eu coesau, a sut?’, ac ‘ydy morfilod am ddiflannu 
oherwydd y newid yn yr hinsawdd?’

Gwyliwch Fideo Ellen (30 MUNUD)

Byddwch angen: pinnau ysgrifennu, pensiliau lliw, papur; opsiynol: mynediad i’r rhyngrwyd

Yn ei fideo, mae Ellen yn siarad am yr effaith a gaiff morfilod ar y cefnfor ynghyd ag 
effaith swyddogaeth ‘bwmpio’ morfilod (‘whale pump’). Nid oes llawer o bobl yn gwybod 
am effaith morfilod ar lefelau CO2, ac o ran eu swyddogaeth ‘bwmpio’. Gan ddefnyddio’r 
wybodaeth o fideo Ellen (gallwch hefyd wneud rhagor o ymchwil), dyluniwch ap y gall 
pobl ledled y byd ei ddefnyddio i ddysgu mwy am forfilod.

MEDDYLIWCH AM:

1  Pwy yw eich cynulleidfa darged ar gyfer yr ap hwn?

2   Os yw pobl ledled y byd yn defnyddio eich ap, sut allan 
nhw newid ieithoedd?

3   Sut wnewch chi egluro swyddogaeth ‘bwmpio’ morfilod 
i’r gynulleidfa darged?

4  Beth yw enw eich ap?

5  I ble all pobl fynd i ddarganfod mwy am forfilod?

6   Wnewch chi gynnwys dolenni ar gyfer elusennau/
sefydliadau i helpu i achub y morfilod?

Rhannwch yn grwpiau o 2-3 a dyluniwch o leiaf 3 tudalen o’ch ap. Defnyddiwch y templedi 
sgrin ffôn ar y dudalen nesaf i ddechrau darlunio eich dyluniadau arfaethedig ar gyfer 
yr ap. Bydd angen i feddwl am eich cynllun a sut i wneud yr ap mor hawdd i bobl ei 
ddefnyddio â phosib. Sicrhewch eich bod yn labelu eich dyluniadau ac yn ysgrifennu 
disgrifiad o’ch ap.

Cyflwynwch eich ap i weddill y grŵp/dosbarth.

60 MUNUD
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Gweithgaredd Ymestyn: Gallwch lawrlwytho ap marvel neu’r ap Prototype 
On Paper, a bydd hyn yn caniatáu i chi dynnu lluniau o’ch dyluniad a’u troi’n ap 
gweithredol gyda botymau sy’n cysylltu â gwefannau a thudalennau eraill y 
gallwch eu creu.

ABOUT US
POETRY AND CODING  COMPETITION

Os ydych yn 4-18 oed ac wedi cael eich ysbrydoli i greu prosiect 
‘Scratch’ ar y themâu a gynhwyswyd yma, cyflwynwch y prosiect 
i gystadleuaeth godio ‘Amdanom Ni’/‘About Us’ erbyn 23:59 GMT 
ar 19 Rhagfyr 2021, am gyfle i ennill gwobrau rhyfeddol. Gallwch 
hefyd gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth farddoniaeth ar yr 
un thema trwy gyflwyno cerdd. Fe gewch ragor o wybodaeth a 
chofrestru ar-lein yn aboutus.earth.
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