
CANLLAWIAU'R 
HER 

 
CROESO I HER ROBOTEG 2021/22! 

Ledled y byd, mae pobl yn gweithio'n galed i ganfod atebion i broblemau amgylcheddol heriol ac rydym 

wrth ein boddau bod yr Her Roboteg eleni’n ymwneud â'r hyn mae peirianwyr yn ei wneud i helpu i wella'r 

amgylchedd a chreu byd mwy cynaliadwy. 

Mae'r gwaith mae peirianwyr yn ei wneud yn effeithio ar biliynau o bobl. Mae gan beirianwyr swyddi 

creadigol ac ymarferol sy'n cynnwys datrys problemau a chynllunio pethau gwych i wella'r byd. Fel 

peiriannydd, gallech helpu i fynd i'r afael â rhai o broblemau pwysica'r byd – o gynnal cyflenwadau dŵr ac 

ynni glân, i chwilio am ffyrdd cynaliadwy o dyfu bwyd, adeiladu tai a theithio'r byd. 

Gobeithiwn y cewch amser anhygoel yn cymryd rhan yn yr Her Roboteg! Rydym yn edrych ymlaen at 

gwrdd â'r holl dimau o bob cwr o'r DU sy'n cymryd rhan. Cofiwch, mae eich rowndiau rhagbrofol lleol yn 

gyfle i arddangos gwaith ac ymdrech eich tîm wrth fynd i'r afael â'r heriau isod. 
 
 

 
Mat Her Robot  

40 pwynt 

Adeiladu a rhaglennu robot LEGO®  Education i gwblhau 

amrywiaeth o dasgau cyffrous seiliedig ar fat i baratoi ar 

gyfer eich rowndiau lleol. Yma, bydd gan eich tîm ddau 

gyfle i sgorio cymaint o bwyntiau â phosibl mewn 5 munud 

a 30 eiliad. 

 

Her Cyflymder a 

Rheolaeth 

20 pwynt 

Adeiladu a rhaglennu eich robot i fynd yn bell cyn gynted â 

phosibl cyn dychwelyd adref! Y nod yw adeiladu robot 

cyflym a'i reoli gydol yr amser. Yn y rhagbrawf, cewch ddwy 

ymgais i rasio A dychwelyd! 

 
 

Dylunio Robot 

40 pwynt 

I gwblhau'r heriau uchod, bydd rhaid i chi adeiladu a 

rhaglennu robotiaid penigamp! Yn y rhagbrawf, byddwch 

yn cyflwyno eich robotiaid i grŵp bach o adolygwyr 

cyfeillgar. Bydd angen i'ch tîm egluro'r hyn rydych wedi'i 

ddysgu am ddylunio a rhaglennu robot. Mae'n gyfle 

gwych i fyfyrio, a dathlu eich robotiaid gwych! 

 
 

Cyflwyniad Prosiect 

40 pwynt 

Yn y rhagbrawf, bydd eich tîm yn rhoi cyflwyniad rydych chi 

wedi'i baratoi ar bwnc amgylcheddol. Bydd tîm o adolygwyr 

cyfeillgar yn gwrando ar eich cyflwyniad ac efallai'n gofyn 

cwestiynau am eich syniadau gwych. Gwnewch yn siŵr 

bod pob aelod o'r tîm yn cyfrannu ac yn ei fwynhau! 

 
Her Gwaith Tîm  

40 pwynt 

Allwn ni ddim dweud unrhyw beth am yr Her Gwaith Tîm 

hon gan y bydd yn cael ei gosod ar ddiwrnod eich rhagbrawf 

lleol. Bydd yn syrpreis cyffrous i bawb. Does dim angen 

paratoi - dim ond bod yn dîm gwych! 

 
 

Pob lwc! 



CYN CYCHWYN... 
Trefnu'r darnau 
Cael y darnau at ei gilydd a ffurfio'r ramp (defnyddir hwn ar y Mat Her Robot) 

 

UN HOELBREN 

 

DAU GYLCH RWBER                                                TÂP DWBL 
 
 

Nesaf... agorwch y 
bag hwn 

TYNNWCH y darnau canlynol allan: 

(Mae'r rhain wedi'u darlunio I RADDFA i 

wneud yn siŵr eich bod yn cael y rhai 

cywir). Byddwch eu hangen i'w 

defnyddio ar y Mat Her Robot. 
 

GWALLT  

 
PEN 

 
 
 
 
 

 

PECYN O FANDIAU ELASTIG 
 
 
 
 
 
 

DAU DEIAR 

MAWR AC 

YMYLON 

 
 

BRICSEN LEGO DDU Â PHWYSAU (Y 
BATRI) 

 
 
 

COESAU 

 
 

 

 
 

Darnau 
ychwanegol 

Byddwch angen y 

darnau hyn hefyd 

(mewn bag ar wahân): 

 

 

COED, PLANHIGION, 

BROGAOD A BLODAU LEGO 

 

 

PÊL PING 

PONG 

 
 

DAU DDIS STICER AR 

GYFER Y BATRI 

 

 

CADWCH Y 

DARNAU HYN 

I GYD YN 

DDIOGEL! 

 
Cymerwch y DDAU DEIAR MAWR a'r YMYLON a ddangosir uchod a'u rhoi at ei gilydd fel hyn: 

Sylwch sut mae'r ymylon yn ymestyn y tu hwnt i 

waelod y teiar. Bydd hyn yn caniatáu iddo lithro dros 

wyneb y Mat Her Robot. 



O'r darnau LEGO sy'n weddill yn eich bag, 

gallwch adeiladu... ECO-GERBYD 
Byddwch angen hwn i'w ddefnyddio ar y Mat Her Robot! 

 
 
 
 
 

Bydd echel y 

maint yma yn 

caniatáu i chi 

osod yr 

olwynion… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mae pob ECO GERBYD angen 

hwyl. Dargopïwch o amgylch y 

TEMPLED PLASTIG GLAS i 

greu eich hwyl eich hun o bapur 

neu gerdyn… 
 
 

 
Yn yr Her Roboteg, 

bydd angen i chi roi'r 

Batri a'r Peiriannydd 

LEGO yn sownd i'ch 

ECO GERBYD – felly 

cofiwch adael digon o 

le! 

 
 
 
 

 
Does dim rhaid i 

chi ddefnyddio 

pedair olwyn 

fach – efallai y 

bydd yn edrych 

yn cŵl gyda 

thair! 

Addurnwch 

eich hwyl 

gydag 

enw/logo’ch 

tîm! Ac yna ei 

roi'n sownd… 

 

 
Ychwanegwch 

rywbeth i'ch robot 

'fachu' arno ar du 

blaen eich cerbyd! 

 

Ac yn olaf adeiladwch y CYNHWYSYDD 

BATRI ar gyfer TASG E 

Mae angen i chi adeiladu hwn o'r elfennau yn y SET LEGO. Bydd 

angen i chi roi'r "strwythur" o fewn llinellau dotiau coch yr ARDAL 

STORIO BATRI. Cofiwch fod angen iddo ddal y fricsen LEGO ddu 

â phwysau (y batri) a bod modd i'r robot ei fachu'n hawdd! 

Dyma enghraifft… 

 



40 
 

Mat Her Robot 
Gosod y Mat 

 

 
 

 

    
 

DOTIAU COCH  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 
 

 



 

 
 

 

Cynllun da… 
Mae 8 TASG i'w cyflawni ar y mat. Bydd gennych 5 munud A 30 eiliad i gwblhau popeth. Dylech greu cynllun. 

Pa dasgau fyddwch chi'n rhoi cynnig arnyn nhw? Efallai y byddwch yn canolbwyntio ar ambell dasg yn unig - does 

dim rhaid cwblhau pob un ond rydym yn gofyn i bob tîm roi cynnig ar DASG A. Ewch ati i fagu'ch #HyderLEGO a 

chael hwyl! 

Gallwch wneud y tasgau mewn unrhyw drefn OND DYLECH GYFLAWNI TASG 'A' YN GYNTAF a gadael TASG H tan y 

DIWEDD (os ydych chi'n dewis ei gwneud). Cofiwch, gallwch godi eich robot pan fydd yn y PARTH ROBOT. Os byddwch 

chi'n ei godi y tu allan i’r PARTH ROBOT fe gewch chi bwynt cosb! 

Beth am gychwyn arni! Pob lwc! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfarwyddiadau 
Rhaglennwch eich robot i gyflwyno neges amgylcheddol 30 eiliad! Gallech ganolbwyntio ar arbed ynni, 

ailgylchu, lleihau llygredd, ac ati. Rhowch eich robot yn y PARTH ROBOT a gwneud iddo 'arddangos' ei 

neges amgylcheddol am 30 eiliad (dylai'r robot aros ar y mat). Bydd yr adolygwyr yn chwilio am gyfuniad 

o: 

 
• Arddangosiad 30 eiliad 

• Symudiad cydgysylltiedig eich robot - rhowch dipyn o steil iddo! 

• Pryd a gwedd eich robot – defnyddiwch y sgrin arddangos LCD 

gyda logo neu neges eich tîm! 

• Chwarae 'trac sain' neu 'lais' amgylcheddol eich tîm drwy 

seinyddion y robot! 

• Enw gwych i'ch robot! 

 
Pwyntiau'r Dasg a Meini Prawf Llwyddiant 

 

Dyfalbarhau (1 pwynt) 

Roedd hi'n braf gweld eich robot, ond roedd yna 

ambell fan gwan, felly efallai bydd angen tipyn o 

ail-beiriannu! 

Arbenigwr (3 pwynt) Ymgais dda – ond mae angen ychydig mwy o sglein… 

Meistr (5 pwynt) 
Penigamp! Robot wedi'i gyflwyno'n berffaith! Arddangosiad i 

ymfalchïo ynddo - wedi cyflawni pob agwedd! 

 
Cwestiynau Cyffredin: 
C: Yw'r 30 eiliad yn rhan o'r 5 munud a 30 eiliad sydd wedi'i ddyrannu ar gyfer yr Her Roboteg gyfan? 

A: Ydy – ar ôl hyn, mae gennych 5 munud i gwblhau'r TASGAU eraill. 
 
 

Gobeithio cewch chi hwyl ar y DASG gyntaf! Mae gennych 5 MUNUD yn 

weddill - ewch ati i sicrhau bod y robot yn gweithio ar y TASGAU eraill... 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Mae peirianwyr sifil a pheirianwyr adeiladu yn asesu'n rheolaidd pa effaith mae eu prosiectau'n ei chael ar yr 

amgylchedd. Maen nhw'n gwneud pob ymdrech i leihau'r effaith ar yr amgylchedd a diogelu'r cynefin naturiol, gan 

gynnwys unrhyw fywyd gwyllt. Yn ystod y cam cynllunio ar gyfer adeiladau, ffyrdd a chyflenwadau pŵer 

newydd, bydd y tîm yn sicrhau bob amser na fydd unrhyw ddatgoedwigo diangen yn digwydd. Y rheswm am 

hyn yw bod coed fel ysgyfaint y blaned - yn anadlu carbon deuocsid i mewn ac anadlu ocsigen allan. Ar ben 

hynny, maen nhw'n gynefinoedd pwysig i'n hadar a mathau eraill o fywyd gwyllt, felly mae angen i ni ddiogelu 

ein coed gwerthfawr a phlannu mwy o goed hefyd! 

 

“Mae coedwigoedd yn tyfu ar 12% o'n harwynebedd tir yn y DU ar hyn o bryd. Mae hyn yn isel iawn o'i gymharu â 

rhai o'n cymdogion Ewropeaidd. Er enghraifft, mae gan Ffrainc 29% a'r Almaen 32% o orchudd coedwigoedd.  

Mae coedwigoedd yn tyfu ar 47% o holl gyfanswm arwynebedd tir Ewrop. Mae'r DU ar ei hôl hi’n ddifrifol ac mae'n 

rhaid iddi wella.” 

Ffynhonnell: COED CADW 

 
“Mae'r 'coridor gwyrdd' [y tir o amgylch rheilffordd] yn cael llonydd ar y cyfan oherwydd diffyg mynediad cyhoeddus. Er 

enghraifft, mae madfallod cyffredin, nadroedd y gwair, ceirw a llygod y dŵr yn ymgartrefu ger y rheilffordd yn East 

Anglia, tra bod nadroedd defaid wedi'u gweld yn ne-orllewin Lloegr. Mae ystlumod lleiaf yn byw ar y rheilffordd yn aml 

hefyd, gan glwydo mewn coed, twneli a phontydd.” 

Ffynhonnell: NETWORK RAIL 

 

Cyfarwyddiadau 
Gan ddefnyddio'ch dwylo, cymerwch y GOEDEN FWYAF o'r BLANHIGFA a'i gosod fel bod eich robot yn gallu ei chludo o'r 

PARTH ROBOT i ARDAL DARGED yr ARDAL NATUR A BYWYD GWYLLT. Rhaglennwch eich robot i 'blannu'r' goeden - 

gall wthio neu godi'r goeden i'w lle. Byddwch yn ofalus - peidiwch â dinistrio unrhyw dim o'r cynefin presennol (neu byddwch 

yn colli pwynt)! 
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Dyfalbarhau                         
(1 pwynt) 

Wedi rhoi cynnig arni - rydych chi wedi symud y GOEDEN yn agos at yr ARDAL NATUR 

A BYWYD GWYLLT. Pwy a ŵyr, efallai y bydd yn tyfu yno beth bynnag! 

Arbenigwr                            
(3 pwynt) 

Mae'r GOEDEN GYFAN ym MHARTH COCH yr ARDAL DARGED ac yn sefyll yn SYTH. 
Gallwch glywed y bywyd gwyllt yn cymeradwyo! 

 

Meistr (5 pwynt) 
Mae'r GOEDEN GYFAN ym MHARTH GLAS yr ARDAL DARGED ac yn sefyll yn SYTH. 
Gallwch eistedd yn ôl a gwylio'ch coeden yn tyfu ond mae mwy o DASGAU i'w gwneud! 

 

Cwestiynau Cyffredin: 
C: Os byddwn yn difrodi'r cynefin yn ystod unrhyw un o'r TASGAU, ydyn ni'n colli pwyntiau? 

A: Ydych, ond dim hyd at 2 bwynt i gyd. 

 
 
 
 
 
 

Fel peiriannydd amgylcheddol, y ffocws yw helpu i gadw poblogaeth y byd yn iach. Mae'r maes peirianneg 

amgylcheddol yn cynnwys  arbenigol gan gynnwys: newid hinsawdd, gwaredu gwastraff, ymdrin â llygredd 

dŵr (e.e. gollyngiadau olew) a llygredd aer, llifogydd, ailgylchu, datgoedwigo ac ynni.  

Er mai'r nod yn y pen draw yw atal llygryddion rhag gollwng i'r amgylchedd yn y lle cyntaf, mae prosiectau 

glanhau yn chwarae rhan bwysig. Weithiau gall afonydd, cefnforoedd a thir gael eu llygru'n drwm gan olew, 

cemegion, plastigau a deunyddiau diangen eraill.



 

 

 
 

Mae'r broses o lanhau llygredd amgylcheddol yn cynnwys amrywiaeth o dechnegau, yn amrywio o 

brosesau biolegol i dechnolegau peirianneg uwch. Unwaith y bydd corff o ddŵr yn cael ei lygru, mae'n 

anodd ei lanhau. Mae tynnu llygryddion o gorff o ddŵr yn waith drud ac yn cymryd cryn amser. Nawr mae 

angen i chi feddwl fel peiriannydd ac ystyried y ffordd orau o gwblhau'r DASG hon. 

 

Cyfarwyddiadau 
Mae angen i chi raglennu eich robot i gasglu'r ddau DEIAR diangen a fydd wedi'u gosod ar ddwy o'r 6 ardal sydd 

wedi’u marcio ar y mat fel rhan o'r GOSODIAD MAT. Bydd eu lleoliad wedi'i benderfynu trwy ysgwyd dau ddis ar 

ddechrau'r her. 

Mae'r teiars hyn yn llygru'r amgylchedd; chi sydd i benderfynu sut i gasglu'r teiars a'u dychwelyd i'r PORTH 

ROBOT! Efallai yr hoffech chi ddefnyddio'r trac trenau. Gallwch gael y marciau uchaf fel tîm drwy ddychwelyd 

i'r PARTH ROBOT UNWAITH yn unig yn ystod y dasg. 

 

Pwyntiau'r Dasg a Meini Prawf Llwyddiant 
 

 
Dyfalbarhau (1 pwynt) 

Wedi rhoi cynnig arni - ond mae'n ymddangos bod 

gennym ni broblem llygredd o hyd. Efallai bod angen 

ychydig o waith ail-beiriannu. 

 
Arbenigwr (3 pwynt) 

Wedi dychwelyd un teiar i'r PARTH ROBOT. Cynnig da 

– rydych chi wedi lleihau'r broblem llygredd! 

 
Meistr (5 pwynt) 

Wedi dychwelyd y ddau deiar i'r PARTH ROBOT a'ch robot ond 

wedi dychwelyd i'r PARTH ROBOT unwaith. Bydd bywyd gwyllt yn 

dychwelyd i'r dyfroedd glân cyn bo hir! 

Cwestiynau Cyffredin: 
C: Dyw'r teiars ddim yn llithro dros y mat yn dda iawn – beth allwn ni ei wneud? 

A: Gofalwch eich bod chi'n dilyn y cyfarwyddiadau ar y dudalen wybodaeth o'r enw CYN I CHI 
DDECHRAU...’ 

C: Beth yw'r ardal sydd wedi'i marcio fel 'PARTH CALIBRADU’? 

A:  Dim ond os ydych chi angen defnyddio'r Synhwyrydd Lliw y mae’n ddefnyddiol - sydd wedi'i esbonio yn y 

tiwtorialau 'Raising Robots' yn roboticschallenge.org.uk 

C: Beth sy'n digwydd os caiff y ddau deiar eu dychwelyd mewn dwy daith? 

A: Byddwch yn cael 4 pwynt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mae'r ECO GERBYD yn rhedeg ar ynni gwynt sy'n cael ei bweru drwy'r hwyliau. Dyna ffordd greadigol o 

symud o le i le! Hefyd, mae modd gosod batri y gellir ei ailwefru ar eich ECO GERBYD er mwyn ei ddefnyddio 

pan nad oes digon o wynt i bweru eich cerbyd. Mae peirianwyr mecanyddol, peirianwyr trydanol, peirianwyr 

meddalwedd a pheirianwyr dylunio i gyd yn gweithio i ddatblygu mathau newydd o gerbydau, fel cerbydau 

trydan, cerbydau clyfar a cherbydau di-yrrwr. Dychmygwch yr holl fathau newydd a chyffrous o gerbydau y 

bydd peirianwyr yn eu dylunio ymhen 10 mlynedd… 

 

Cyfarwyddiadau 
Mae angen i chi gael eich ECO GERBYD yn ôl i'r PARTH ROBOT. Ar hyn o bryd mae wedi'i leoli y tu ôl i'r GÂT DDIOGELWCH yn 

yr ECO GANOLFAN. 

 
PWYSIG: NI FYDDWCH YN GWELD Y GÂT DDIOGELWCH TAN DDIWRNOD Y GYSTADLEUAETH. GALLWCH WELD EI SAFLE 

AR Y MAT ODDI UCHOD. A DYMA FWY O GLIWIAU… 



 

 
 

 

Mae'r GÂT DDIOGELWCH yn cael ei rheoli trwy ddefnyddio SYNHWYRYDD LLIW a fydd yn ymateb i'r lliw COCH. 

Rhaglennwch eich robot i ddangos darn LEGO COCH i synhwyrydd lliw'r GÂT DDIOGELWCH Bydd hyn yn dechrau'r 

dilyniant canlynol: 

 

Y DILYNIANT 

1. Mae'r GAT DDIOGELWCH felen (10cm o 

uchder a 30cm o hyd) ar gau. 

2. Rhaglennwch eich robot i ddangos 

darn LEGO COCH i'r SYNHWYRYDD 

LLIW i'w sbarduno. 

3. Yna bydd yr AMSERYDD yn dechrau 

cyfrif i lawr o 50 eiliad, OND mae oedi o 

6 eiliad cyn i'r gât agor. 

4. Bydd y gât yn aros ar agor am y 44 

eiliad sy'n weddill - bydd yr AMSERYDD 

yn parhau i gyfri i lawr... 

5. Yna bydd yn cau'n glep! Gobeithio 

gwnaethoch chi lwyddo i gasglu'r ECO 

GERBYD yn llwyddiannus! Os na, 

rhowch gynnig ar y dilyniant eto... 

 
 
 

 
Dim ond 
delweddau ar 
y mat yw'r 
rhain – fel y 
gallwch yrru 
eich robot 
drostynt 

 
 
 
 
 
 

         TU BLAEN...  
 
 
 
 

     AMSERYDD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2cm 

 
1cm 
uwch
b
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Dyfalbarhau (1 pwynt) 
Wedi rhoi cynnig arni. Bu bron i bethau symud i'r cyfeiriad 

cywir. Daliwch ati i ganolbwyntio a symud ymlaen... 

Arbenigwr (3 pwynt) 
Fe wnaeth y GAT DDIOGELWCH agor ond ni wnaethoch 

lwyddo i gael yr ECO GERBYD yn ôl i'r PARTH ROBOT. Dyna 

drueni - daliwch ati! 

Meistr (5 pwynt) 
Mae'r ECO GERBYD yn ôl yn y PARTH ROBOT. Rydych chi'n 

gwneud i bethau edrych yn hawdd! 

Cwestiynau Cyffredin: 
C: Rydym am ymarfer agor y GÂT DDIOGELWCH - beth allwn ni ei wneud? 

A: Beth am greu prototeip o gardbord a’i ddefnyddio i helpu eich tîm i baratoi? Gallwch 

ddefnyddio'r synhwyrydd lliw i ymarfer hefyd! 

C: Pa mor agos sydd angen i'r darn LEGO COCH fod at y SYNHWYRYDD LLIW i'w sbarduno? 

A: Mae 1cm yn bellter da. Am ragor o syniadau, gwyliwch y fideo yn roboticschallenge.org.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae mwy a mwy o alw am fatris i bweru ceir a storio ynni, gydag amcangyfrif y bydd y farchnad yn werth £5 

biliwn i'r DU a £50 biliwn i Ewrop erbyn 2025. 

 
Yn Coventry Lloegr, mae canolfan ragoriaeth genedlaethol newydd mewn technolegau batri (yn ymwneud yn 

benodol â storio ynni ceir trydan) yn cael ei hystyried yn gam tuag at ffatri batr is ar raddfa fawr ar gyfer cerbydau 

trydan – 'giga-ffatri’. Canolfan a fydd yn hwb enfawr yn y ras i arwain y byd wrth gynhyrchu cerbydau trydan! Mae 

hon yn farchnad gynyddol bwysig wrth i ni fynd i'r afael â llygredd aer a newid hinsawdd... ac mae'r ffaith ei fod yn 

ddiwydiant sy'n tyfu yn golygu bod llawer o ragolygon gwaith gwych i beirianwyr. 

GOLWG O'R AWYR... 



 

 
 

 

Cyfarwyddiadau 
Mae'r batri ar gyfer eich ECO GERBYD yn cael ei gadw yn y STORFA FATRI (y tu mewn i'r strwythur a adeiladwyd 

gennych) ac mae angen i chi ei ddychwelyd i'r PARTH ROBOT. 

Rhaglennwch eich robot i gasglu'r strwythur a grëwyd gennych (gyda'r BATRI y tu mewn) o'r STORFA FATRI a'i 

ddychwelyd i'r PARTH ROBOT. Ni ddylai'r strwythur gyffwrdd â'r mat unwaith y bydd yn gadael y STORFA FATRI. 

Ni ddylai gyffwrdd â'r mat eto tan ei fod yn ddiogel yn y PARTH ROBOT. 

Unwaith y byddwch wedi symud y BATRI yn ôl i'r PARTH ROBOT, rhowch e yn yr ECO GERBYD (os ydych chi wedi'i 
adfer). 

 

 
Pwyntiau'r Dasg a Meini Prawf Llwyddiant 

 

 
Dyfalbarhau (1 pwynt) 

Rydych chi wedi rhoi cynnig arni. Mae'n wych eich gweld yn 

ceisio adfer eich strwythur gyda'i gargo BATRI. Daliwch ati! 

 

Arbenigwr (3 pwynt) 

Am ymdrech wych i gael y BATRI i'r PARTH ROBOT - 

roeddech chi bron â llwyddo! Dim ond gwella mwy o'ch sgiliau 

roboteg sydd angen… 

 
Meistr (5 pwynt) 

Mae'r BATRI yn ôl yn y PARTH ROBOT - a hynny heb 

gyffwrdd â'r mat! Trueni nad oes gennym ni amser i ddathlu... 

Cwestiynau Cyffredin: 
C: Fyddwn ni'n colli marc am beidio â chael y batri i'r ECO GERBYD? 

A: Na - cewch farciau llawn am gael y batri'n ôl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Dim ond 5% o blastigau sy'n cael eu hailgylchu'n effeithiol, tra bod 40% yn mynd i safleoedd tirlenwi a thraean i 

ecosystemau bregus fel cefnforoedd y byd.” 

Ffynhonnell: theguardian.com (Ionawr 2016) 

 
Mae canolfannau ailgylchu’n chwarae rhan allweddol yn ein cymunedau. Yn ein Canolfan Ailgylchu ni (ar y mat), 

mae Peiriannydd Deunyddiau'n gwneud gwaith ymchwil ar ailgylchu plastig. Mae peirianwyr deunyddiau’n 

gweithio mewn diwydiannau gwahanol ac yn ystyried sut i gyfuno neu newid deunyddiau. Maen nhw am wella 

perfformiad, cadernid, elfennau adnewyddadwy a chost-effeithiolrwydd y deunyddiau. 

 
Mae'n wych ein bod ni'n ailgylchu ac yn ailddefnyddio deunyddiau ac mae angen i ni barhau i symud oddi 

wrth ddeunyddiau untro yn y dyfodol. 

 

Cyfarwyddiadau 
Mae angen i chi raglennu eich robot i fynd i'r GANOLFAN AILGYLCHU a chasglu'r 'PLASTIG' (PÊL PING PONG) a'r PEIRIANNYDD 

a'u dychwelyd i'r PARTH ROBOT. Bydd eich robot yn gallu eu dychwelyd i'r PARTH ROBOT gan ddefnyddio unrhyw ddull (gwthio, 

tynnu, llusgo, codi, cario, ac ati). 



 

 
 

 

Pwyntiau'r Dasg a Meini Prawf Llwyddiant 
 

Dyfalbarhau (1 pwynt) 
Wedi rhoi cynnig arni – ond nid ddaeth y PEIRIANNYDD na'r 'PLASTIG' yn ôl i'r 

PARTH ROBOT. Daliwch ati! 

Arbenigwr (3 pwynt) Roedd naill ai'r PEIRIANNYDD neu'r 'PLASTIG' wedi dychwelyd i'r PARTH ROBOT. 
Gwaith da! 

Meistr (5 pwynt) 
Llwyddodd y PEIRIANNYDD a'r 'PLASTIG' i gyrraedd yn ôl i'r PARTH ROBOT. 

Rydych chi'n ailgylchwr o fri! 

Cwestiynau Cyffredin: 

C: Oes angen i ni gasglu'r PEIRIANNYDD a'r PLASTIG ar yr un pryd? 

A: Nac oes, ond mae croeso i chi wneud hynny! 

 
 
 
 
 
 

 
“Rydym yn amcangyfrif [yn Llundain] bod 360 o ysgolion cynradd a 78 o ysgolion uwchradd wedi'u lleoli mewn 

ardaloedd sydd dros y terfynau llygredd cyfreithiol (ar gyfer nitrogen deuocsid). Mae hyn yn seiliedig ar 

ddadansoddiad London Atmospheric Emissions Inventory 2013.” Ffynhonnell: MAER LLUNDAIN 

 
Mae'r holl geir hynny sy'n disgwyl y tu allan i ysgolion yn cael effaith negyddol ar yr amgylchedd. Gallwch weld 

bod yr ysgol flaengar ar y mat wedi adeiladu ECO GANOLFAN er mwyn i beirianwyr ifanc ddatblygu mathau 

newydd ac arloesol o drafnidiaeth. 

 
Y newyddion da yw bod gwerthiant ceir trydan yn cynyddu, sy'n newyddion gwych i'r amgylchedd! Ond nid 

mater o ddatblygu ceir trydan anhygoel yn unig yw trydaneiddio cerbydau. Rydym i gyd yn gyfarwydd â'r 

syniad o drenau trydan, ond mae dulliau teithio eraill yn trydaneiddio hefyd. Er enghraifft, mae Rolls-Royce yn 

arwain her hynod arbenigol i adeiladu awyren drydan gyflymaf y byd. Yr awyren ddi-allyriadau, trydan, hon 

fydd â'r batri mwyaf pwerus a adeiladwyd erioed ar gyfer hedfan. Cyfnod cyffrous i beirianwyr y dyfodol! 

 

Cyfarwyddiadau 
Mae angen i chi wefru eich ECO GERBYD anhygoel yn yr ORSAF WEFRU ond mae angen i'ch robot ei gludo yno. Bydd 

angen i chi roi'r BATRI yn yr ECO GERBYD a byddai'n wych cael y PEIRIANNYDD yno hefyd! Ewch ati i bweru! 

Rhaglennwch eich robot i fynd â'r ECO GERBYD (gyda'r PEIRIANNYDD a'r BATRI arno) i'r ORSAF WEFRU , gan gadw'r ECO 

GERBYD o fewn y llinellau parcio. 
 

Pwyntiau'r Dasg a Meini Prawf Llwyddiant 
 

 
Dyfalbarhad (1 pwynt) 

Weithiau, dyw pethau ddim yn gweithio’n iawn! Rydych chi 

wedi rhoi cynnig arni. Bu bron i bethau symud i'r cyfeiriad 

cywir. Daliwch ati i ganolbwyntio a symud ymlaen... 

 

Arbenigwr (3 pwynt) 
Fe gawsoch chi'r ECO GERBYD yn agos at yr ORSAF WEFRU ond 

ddim digon agos i'w bweru... nid yw y tu mewn i'r llinellau’n llwyr! 

 
Meistr (5 pwynt) 

Mae'r ECO GERBYD yn yr ORSAF WEFRU (y tu mewn i'r 

llinellau) gyda'r PEIRIANNYDD a'r BATRI. Gwych! 

Cwestiynau Cyffredin: 
C: Wnaethon ni ddim casglu'r BATRI na'r ECO GERBYD, felly rwy’n amau na allwn ni gwblhau'r DASG? 

A: Gallwch – os na wnaethoch chi lwyddo i gael yr eitemau'n ôl i'r orsaf wefru, bachwch nhw i roi cynnig ar 
y dasg yma. 



 
 
 
 
 
 

 

Rhaid i ni ddal ati i weithio'n galed er mwyn lleihau faint o wastraff plastig rydyn ni'n ei greu yn ein bywydau drwy 

ailddefnyddio, ailgylchu ac uwchgylchu – mae'n ffordd wych ymlaen! 

 
• Yn y DU, mae tua 15 miliwn o boteli plastig 'untro' (defnydd sengl) yn cael eu defnyddio bob dydd. 

• Mae'r aelwyd gyfartalog yn y DU yn defnyddio 480 o boteli plastig bob blwyddyn, gyda dim ond 270 yn cael eu 

hailgylchu sy'n golygu bod 44% yn cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi. 

• Byddai 1 botel blastig wedi'i hailgylchu yn arbed digon o ynni i bweru bwlb golau am 3 awr. 

 
Ffynhonnell: recyclenow.com a recyclingbins.com 

 
 
 

Cyfarwyddiadau 
Mae angen i chi raglennu eich robot i ddringo'r RAMP AILGYLCHU, gan ddechrau o'r PARTH ROBOT. Ar ôl cyrraedd y 

LLINELL 'YOU MADE IT', dylai geisio cael y 'PLASTIG' (PÊL PING-PONG) i mewn i'r ailgylchwr. 

 
EWCH AMDANI... rhowch gynnig ar Her y Ramp Ailgylchu! 

 

Pwyntiau'r Dasg a Meini Prawf Llwyddiant 
Lluosydd Her Ramp Ailgylchu: 

Rydych yn dechrau gyda 4, 3, neu 2 bwynt, yn dibynnu ar safle'r ramp a osodwyd gennych cyn dechrau. 

Wedi'i luosi â 0 os yw'n methu â chyrraedd y LLINELL 'YOU MADE IT. 

+1 pwynt am ollwng y plastig i'r twll. 

-1 pwynt os yw'r robot yn disgyn o ben y ramp! Wps! 

 
DS: Rhaid i du blaen y ganolfan Brics Deallus (Intelligent Brick hub) fod dros y LLINELL 'YOU MADE IT' 

yn rhannol o leiaf. 
 
 

 
 

Enghraifft A 

Mae'r ramp wedi'i osod ar safle 4 ond dyw'r robot ddim yn llwyddo i 

gyrraedd y LLINELL 'YOU MADE IT. 

CANLYNIAD: 4 x 0 = 0 

WEDI RHOI CYNNIG AR Y DASG = 1 PWYNT 

 
Enghraifft B 

Mae'r ramp wedi'i osod ar safle 3 ac rydym yn llwyddo i gael ein 

robot yr holl ffordd i fyny ac wedi gollwng y 'PLASTIG’. 

CANLYNIAD: 3 + 1 = 4 pwynt 

 
Enghraifft C 

Mae'r ramp wedi'i osod ar safle 4 ac rydym yn llwyddo i gael ein 

robot yr holl ffordd i fyny ond mae'n disgyn oddi ar ben y ramp ar ôl 

gollwng y 'PLASTIG’. 

CANLYNIAD: 4 + 1 - 1 = 4 pwynt 

 

Enghraifft D 

Mae'r ramp wedi'i osod ar safle 4 ac rydym yn llwyddo i gael ein 

robot yr holl ffordd i fyny ac mae'n gollwng y 'PLASTIG’. 

CANLYNIAD: 4 + 1= 5 

pwynt Hwrêêê! 

 
 
 

Cwestiynau Cyffredin: 
C: Mae twmpyn (lle mae'r ramp yn cyrraedd y mat) – beth allwn ni ei wneud yn ei gylch? 

A: Dylunio'ch robot fel ei fod yn gallu mynd dros y twmpyn! 

 

 
 

 



Her Cyflymder a Rheolaeth 
WAL DUPLO LEGO (10cm o uchder) 

20 
PWYNT 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Chwyldro trydan? 

Efallai mai cysylltu cerbyd trydan â phlwg i’w wefru fydd y norm cyn hir, yn union fel rydym wedi hen arfer â 

chysylltu ein ffonau symudol â phlwg i'w gwefru. 

Dim ond canran fechan o’r ceir newydd sy'n cael eu prynu sy’n geir trydan, ac mae ganddynt eu heriau amgylcheddol eu 

hunain hefyd. Fodd bynnag, mae cerbydau trydan yn ddewis gwirioneddol i ddefnyddwyr erbyn hyn yn lle injans hylosgi 

mewnol, ar ôl bod yn gerbydau o ddewis am 140 o flynyddoedd! Mae'n bryd i chi ddefnyddio'ch peiriannydd trydanol mewnol, 

gan ddefnyddio’ch sgiliau peirianneg roboteg i greu cerbyd trydan eich hun, a'i roi ar waith...  

Mae cyflymder yn rhan o'r her hon. Mae'r Awyrlu Brenhinol, gan weithio gyda chwmnïau fel Rolls-Royce, wedi cyhoeddi 

ei fod yn datblygu awyrennau hypersonig a fydd yn hedfan ar gyflymder o dros 3,000 mya! Cyflymderau anhygoel fydd 

yn gofyn am ddefnyddio peirianneg a thechnoleg anhygoel er mwyn cadw rheolaeth ar yr awyren. Mater o gydbwysedd 

da rhwng cyflymder a rheolaeth. Allwch chi gael y cydbwysedd hwn yn iawn wrth ddatblygu a rhaglennu eich cerbyd 

trydan? Pob lwc. 

Cyfarwyddiadau 
Defnyddiwch LEGO i ddatblygu eich CERBYD TRYDAN eich hun. Mae'r her hon yn ymwneud â chyflymder A rheoli 
eich cerbyd. Mae angen rhaglennu eich CERBYD TRYDAN i wneud y canlynol… 

 
• CYCHWYN yn y PARTH MELYN (mae angen i'ch cerbyd ffitio y tu mewn i'r ardal hon). Bydd yr amserydd 

yn DECHRAU wrth i'ch cerbyd adael y PARTH MELYN. 

• Cael y CYFAN o'ch cerbyd (gan gynnwys pob cebl, ac ati) i mewn i'r PARTH GWYN cyn gynted â phosib. 

• YNA cael eich cerbyd i DDYCHWELYD i'r PARTH MELYN. Bydd yr amserydd yn STOPIO wrth i'ch cerbyd 
ddychwelyd i'r PARTH MELYN. 

• Bydd WAL DUPLO LEGO 10cm o uchder ar ddiwedd y trac – peidiwch â gadael i'ch cerbyd daro'n ei herbyn! 

 

Cosbau 
• DIM COFNOD AMSER os nad oes DIM o'r cerbyd yn 

mynd i mewn i'r PARTH GWYN. 

• COSB 3 EILIAD os nad yw pob rhan o'r cerbyd yn 

mynd i mewn i'r PARTH GWYN. 

• COSB 4 EILIAD os yw'r cerbyd yn taro'r WAL DUPLO! 

• DIM COFNOD AMSER os bydd eich cerbyd yn methu â 

dychwelyd i'r PARTH MELYN, lle bydd yn STOPIO'R 

Amserydd. 

Rhoddir pwyntiau fel a ganlyn: 

 

    

Nodiadau 
• Dim ond darnau LEGO MINDSTORMS neu SPIKE PRIME y 

gallwch eu defnyddio 

• Dim ond UN LEGO MINDSTORMS EV3 Intelligent Brick 

neu SPIKE PRIME y gallwch ei ddefnyddio 

• Rhaid i chi aros o fewn cyfyngiadau'r trac – mae ganddo 

ffin ddu solet o gwmpas yr ymyl 

• Cewch DDAU ymgais ar y diwrnod a'ch amser gorau 

fydd yn cyfrif. Bydd gennym fwrdd sgorio tebyg i 'Top 

Gear' a fydd yn dangos eich safle chi 

 

Awgrymiadau 
Ewch yn gyflym gan gadw rheolaeth – meddyliwch am eich pellter 
stopio! Bydd deunydd y trac yr un fath â deunydd eich Mat Her 
Robot  

C: Gawn ni wthio ein cerbyd i aros ar y trac? 

A: Cewch. 

C: Gawn ni ddefnyddio ein dwylo i droi ein cerbyd rownd 

neu ei atal rhag taro yn erbyn y wal? 

A: Na chewch.   

Yr Enillydd 20 pwynt 

Yn y 25% uchaf 17 pwynt 

Yn yr ail 25% 13 pwynt 

Yn y trydydd 25% 10 pwynt 

Yn y 25% olaf% 7 pwynt 

Wedi methu 
cystadlu 

0 pwynt 



Dylunio Robot 
Yn y rhan hon o'r Her Roboteg, mae angen i'ch tîm gydweithio i allu esbonio'r ffordd o feddwl y tu ôl 

i'ch creadigaethau robotig i grŵp o adolygwyr cyfeillgar yn eich rhagbrofion lleol. Pob lwc!  

Mae templed ar gael yn roboticschallenge.org.uk 

Fel peirianwyr roboteg, rydych chi wedi dylunio a datblygu robotiaid anhygoel drwy eu profi, eu gwerthuso, eu 

hatgyweirio a'u gwella'n barhaus fel bod eich robotiaid yn gallu cwblhau'r Her Roboteg. Dyma beth mae'r peirianwyr 

Rolls-Royce yn ei wneud hefyd: 

 
“Bob blwyddyn yn Rolls-Royce, rydym yn buddsoddi'n helaeth mewn ymchwil ac yn cymhwyso ein 

harbenigedd peirianneg i wneud y gorau o berfformiad, effeithlonrwydd a dibynadwyedd fel ein bod yn 

lleihau effaith amgylcheddol ein cynnyrch a'n gwasanaethau’n barhaus. Rydym yn harneisio sgiliau a 

gwybodaeth ein 16,500 o beirianwyr i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau mwy effeithlon; rydym wedi 

ymrwymo'n arbennig i ostwng y defnydd o danwydd, allyriadau a sŵn.” 

Ffynhonnell: ROLLS-ROYCE 

 
 

Camau at Lwyddiant… 
Mae'r broses beirianneg yn cynnwys camau pwysig iawn megis: cyfathrebu'n dda i greu syniadau, dewis ac 

adeiladu'r syniad gorau, ei brofi a'i ddadansoddi, yna adolygu'r syniadau. Dyma'r math o bwyntiau trafod y gallech 

eu cael gyda'ch adolygwyr am ddyluniad eich robot: 

 
CAM 1 = Cyflwyno'ch tîm a'ch robotiaid. 

CAM 2 = Disgrifio nodweddion allweddol eich robotiaid – gan dynnu sylw at holl ddarnau gorau eich dyluniadau! Beth 

yw cryfderau a gwendidau eich robotiaid, yn eich barn chi? 

CAM 3 = Esbonio'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu am y caledwedd a ddefnyddiwyd i adeiladu eich robot. Gallech 

sôn am y moduron gwahanol rydych chi wedi'u defnyddio, neu'r synwyryddion efallai. 

CAM 4 = Neilltuo amser i esbonio rhai o'r rhaglenni rydych wedi'u hysgrifennu. Egluro sut maen nhw'n dod â'ch 
robot yn fyw! 

CAM 5 = Egluro rhai o'r heriau allweddol a gawsoch wrth adeiladu a rhaglennu eich robotiaid – sut 

wnaethoch chi eu goresgyn? 

CAM 6 = Pe baech wedi cael mwy o amser, pa newidiadau eraill fyddech chi'n eu gwneud i'ch dyluniadau robot 
a'ch rhaglenni? Pam fyddech chi'n gwneud y newidiadau hyn? 

 

Cofiwch: 
Does dim rhaid i chi greu cyflwyniad – ond gallwch wneud os yw'n helpu. Anogwch bob aelod o'r tîm i fod yn rhan 

o'r drafodaeth. Ewch â'ch robotiaid a'ch rhaglenni i'r drafodaeth – yna gall yr adolygwyr weld y robotiaid drostynt 

eu hunain. Pob lwc yn eich sesiwn 'Dangos a Dweud’! 
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Cyflwyno'r Prosiect 
Yn y rhan hon o'r Her Roboteg, mae angen i'ch tîm gydweithio i baratoi cyflwyniad byr o ryw bum 

munud. Byddwch yn gwneud y cyflwyniad i grŵp o adolygwyr cyfeillgar yn eich rhagbrofion lleol. 

Mae templed ar gael yn roboticschallenge.org.uk. 

Chwilio am Atebion i Heriau Byd-eang 
Ledled y byd, mae pobl yn gweithio'n galed i ddod o hyd i atebion i broblemau amgylcheddol heriol fel: newid 

hinsawdd, llygredd plastig, llygredd aer, colli bioamrywiaeth a datgoedwigo. Erbyn 2050, rhagwelir y byddwch chi'n un 

o 9 biliwn o bobl sy'n byw ar y Ddaear ac mae hyn yn golygu y bydd cynnydd aruthrol yn y galw am ynni, bwyd, dŵr 

ffres a thir. Mae peirianwyr yn cael effaith gadarnhaol iawn drwy ddylunio a datblygu atebion cynaliadwy fel dylunio 

technoleg dal carbon, dod o hyd i ffyrdd creadigol o harneisio ynni adnewyddadwy ac adeiladu robotiaid ailgylchu 

enfawr hyd yn oed! 

Eich cenhadaeth, fel peirianwyr ymchwil, yw dod o hyd i ateb i'r cwestiwn pwysig hwn: 

 

Sut allai peirianwyr helpu i ddiogelu'r byd yn y dyfodol? 
Gallwch gyflwyno syniad newydd neu eich gwelliannau eich hun i ateb peirianyddol presennol. 

 

Fel peirianwyr ymchwil, mae angen i chi gydweithio i feddwl am atebion creadigol ac effeithiol i'r her fyd-

eang rydych chi'n ei dewis. Yna, dylech allu cyfleu eich casgliadau ymchwil yn glir i dîm o adolygwyr – 

efallai bod rhai ohonyn nhw'n beirianwyr hefyd. Maen nhw'n edrych ymlaen at glywed holl syniadau gwych 

eich tîm! 

 

Pynciau Ymchwil 
Gallwch ddewis un pwnc ymchwil o'r grid isod neu feddwl am un eich hun! 

 

Pa fath o beiriannydd ydych chi am fod? 
 

ROBOTIAID AILGYLCHU 

Adeiladu robotiaid i lanhau'r tir 
neu'r môr 

Peiriannydd roboteg 

AILFEDDWL AM FFYRDD 

Ffyrdd sy'n harneisio ynni cinetig, 

ffyrdd paneli solar, ffyrdd wedi'u 

gwneud o wastraff plastig 

Peiriannydd sifil 

AILDDEFNYDDIO DEUNYDDIAU 

Croesfannau ffordd sy'n addas i 

anifeiliaid, ac wedi'u gwneud o 

ddeunyddiau wedi'u hailgylchu 

Peiriannydd sifil 

AILFEDDWL DEUNYDDIAU 

Dillad, pecynnu a thechnoleg 
wedi'u creu o adnoddau 

ecogyfeillgar 

Peiriannydd deunyddiau 

YNNI GLANACH 

Ynni glân ar gyfer trafnidiaeth: 

tanwyddau awyren newydd, 

trenau hydrogen 

Peiriannydd trafnidiaeth 

DŴR GLANACH 

Atebion ar gyfer dŵr glân 

Peiriannydd dŵr 

FFERMIO'R DYFODOL 

Ffermio, roboteg a chynhyrchu 
bwyd 

Peiriannydd amaethyddol 

YNNI SOLAR SEILIEDIG AR OFOD 

Pweru'r Ddaear o'r gofod 

Peiriannydd awyrofod 

STORIO EIN HYNNI 

Meicrogridiau – storio ynni o 
ffynonellau ynni gwahanol: 

solar, gwynt a dŵr 

Peiriannydd systemau 

GORESGYN GWASTRAFF 

Ffwng bwyta plastig 

Bio-beiriannydd 

ECO-ADEILADU 

Dylunio eich tŷ/tref carbon niwtral 

eich hun 

Peiriannydd cynaliadwyedd 

WNAETHOCH CHI DDEWIS UN 

PWNC YMCHWIL O'R GRID? 

NEU FYDDWCH CHI'N MEDDWL 

AM UN EICH HUN? 

PA FATH O BEIRIANNYDD 

YDYCH CHI AM FOD? 
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Cyflwyniad y Prosiect:  

Camau i Lwyddiant... 

Unwaith y bydd eich tîm wedi gwneud llawer o waith ymchwil ar eich pwnc o ddewis, gallai fod yn 

fan cychwyn da ar gyfer trefnu eich cyflwyniad i'r adolygwyr: 

 
Cam 1 = Cyflwyno'r tîm a'r her amgylcheddol rydych yn ei dewis. 

Cam 2 = Esbonio beth yw eich ateb peirianyddol newydd neu well, a pha effaith y gallai ei chael 

ar yr amgylchedd os yw'n llwyddiannus. 

Cam 3 = Esbonio pa fath o waith peirianneg sy'n rhan o'r ateb. Ym mha ffyrdd mae'n cynnwys sgiliau ac arbenigedd 

peirianneg? 

Cam 4 = Amlinellu sut y cawsoch eich gwybodaeth – beth oedd eich ffynonellau ymchwil? (Bydd pwyntiau 

ychwanegol ar gyfer amrywiaeth o ffynonellau neu os wnaethoch chi gysylltu ag arbenigwr yn y maes 

hwnnw am wybodaeth!) 

Cam 5 = Gwerthuso eich gwaith tîm a'ch sgiliau cyfathrebu – sut wnaethon nhw ddatblygu wrth baratoi 

cyflwyniad y prosiect ymchwil? 

 
Chi sydd i benderfynu sut mae'ch tîm am gyflwyno'r cyflwyniad. Mae croeso i chi ddefnyddio meddalwedd 

cyflwyno (e.e. PowerPoint), ond rydym yn falch o weld dulliau creadigol o gyflwyno cyflwyniadau hefyd! 

Dyma rai syniadau creadigol... 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her Gwaith Tîm 
 

Mae hyd at 40 o bwyntiau ar gael. Ni allwn ddweud dim am yr Her Gwaith Tîm gan na fydd yn cael ei gosod 

tan ddiwrnod eich rhagbrawf lleol. Bydd yn syrpréis cyffrous! Pob lwc i bawb! 
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     Rhestr wirio 
 
 

YR HERIAU... 
 

BETH SYDD EI ANGEN AR EICH TÎM AR DDIWRNOD EICH RHAGBRAWF LLEOL... 

 
 

Mat Her Robot 

Mat Her Robot - os ydych chi eisiau ymarfer! 

Dewch â'ch ECO GERBYD i'w ddefnyddio ar y Mat Robot. Darperir yr holl 

ddarnau eraill. Dewch â'ch robot wedi'i raglennu a'i wefru'n llawn. 

Yn ddelfrydol, dewch â gliniadur/llechen, rhag ofn y bydd angen addasu eich 

rhaglenni neu greu un newydd! Peidiwch â phoeni os nad ydych chi wedi cwblhau 

tasgau. Cofiwch, rydych chi'n cael dau gynnig! 

Her Cyflymder a 

Rheolaeth 
Dewch â'ch robot wedi'i raglennu a'i wefru'n llawn. Fe gewch chi ddau gynnig! 

Dylunio Robot 
Sicrhewch fod eich robotiaid wedi'u rhaglennu yn barod i ddangos i'r adolygwyr. 

Efallai yr hoffech ddod â nodiadau gyda chi, fel nad ydych chi'n anghofio'ch 
syniadau gwych! 

 

Cyflwyno'r Prosiect 
Dewch â'ch cyflwyniad a'r holl adnoddau cysylltiedig. 

Os ydych wedi creu cyflwyniad sy'n gofyn am liniadur, dewch â gliniadur neu 

sicrhau bod y gwaith i gyd ar gof bach USB. Ni fydd cysylltiad rhyngrwyd ar 

gael bob amser mewn rhagbrofion. Byddwch yn cyflwyno'ch gwaith i rhwng 1 a 

3 adolygydd. 

Her Gwaith Tîm Dewch â'ch tîm gwych yn barod i gydweithio ar her gyffrous sy’n cael ei gosod yn 
y fan a'r lle! 

 
 

Bydd pobl wrth law i'ch helpu ar y diwrnod bob amser. Nod y rhagbrawf lleol yw tynnu sylw at yr hyn rydych chi wedi'i 

wneud, nid beth rydych chi heb ei wneud. Peidiwch â phoeni os nad yw pethau'n berffaith ar ddiwrnod y rhagbrawf. 

Gwnewch eich gorau glas, ac fe ddysgwch chi lawer ar y diwrnod! 

 
 

Adnoddau a Chymorth 
 
 

 

 
 

 
John Pinkney 

Hyfforddwr 

ardystiedig 

Raising Robots 

LEGO 

Education 

“Rydym yn teimlo'n hynod gyffrous am ddatblygu'r her 

amgylcheddol eleni. Yma yn Raising Robots, rydyn ni’n 

canolbwyntio ar sicrhau bod eich tîm yn cymryd camau breision 

gyda'ch robotiaid LEGO. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld 

chi a'ch creadigaethau robotig yn eich rowndiau lleol! A phwy a 

ŵyr, efallai welwn ni chi yn rownd derfynol y DU hefyd!” 

 

 
Yn Raising Robots, rydym wedi datblygu adnoddau a fideos dysgu hwylus i'ch helpu gyda'r heriau… 

roboticschallenge.org.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COFIWCH WYLIO'R 
FIDEOS CYMORTH 


