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CREU EICH BAG TE
EICH HUN
Tua 30 awr o waith prosiect
~ Yn addas i bobl ifanc 14 i 16 oed
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project
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Meddyliwch
am yr hyn
sy’n
gwneud y bag perffaith o de.

#cemeg
#deunyddiau
#bwyd

SUT I GYNNAL CREST GAN DDEFNYDDIO'R
GWEITHGAREDD HWN
Yn cofrestru eich prosiect
heb athro neu hwylusydd?
Dim problem! Gallwch
gofrestru eich gwaith eich
hun drwy ddilyn y ddolen
hon:
www.crestawards.org/
sign-in
Ydych chi’n chwilio am
gymorth? Gallwch ddod o
hyd i Fentor drwy gysylltu
â’ch hyb Llysgenhadon
STEM lleol:
https://www.stem.
org.uk/stemambassadors/local-stemambassador-hubs

Er mwyn defnyddio ei brosiect i gyflawni Gwobr
Arian CREST, bydd yn rhaid i’ch myfyrwyr:
• Ddatblygu ac arwain y prosiect
• Cwblhau o leiaf 30 awr o waith prosiect
• Ystyried effaith ehangach ei brosiect a dangos ymagwedd arloesol
• Llunio adroddiad prosiect neu bortffolio o dystiolaeth
• Adfyfyrio ar ei waith yn ystod y prosiect gan ddefnyddio ffurflen proffil
myfyriwr

Paratoi
Ydych chi’n barod i gychwyn arni gyda
CREST? Cofrestrwch am gyfrif CREST yma:
www.crestawards.org/sign-in
Crëwch brosiect Gwobr Arian newydd
gydag enw(au) y myfyriwr/wyr a theitl y
prosiect. Os nad yw’r holl fanylion gennych
chi eto, gallwch lenwi hyn yn hwyrach!

Cwblhau’r prosiect
Mae gennym lyfrau gwaith hynod
ddefnyddiol a phroffiliau i’ch myfyrwyr eu
defnyddio Wrth gwblhau Gwobr CREST.
Gallwch lawrlwytho’r rhain pan fyddwch yn
creu eich cyfrif CREST drwy ddilyn yn
ddolen isod.
Anogwch i’ch myfyrwyr ddefnyddio’r
Canllaw myfyrwyr arian i gynllunio a
chynnal eu prosiect. Dylai pob myfyriwr
sy’n rhan o’r prosiect gwblhau eu ffurflen
proffil eu hunain.
Dydych chi am ddim am i’w gwaith caled
fynd yn wastraff, felly sicrhewch eu bod yn
cadw cofnod o’u cynnydd gwych. Bydd
cadw dyddiadur prosiect rheolaidd yn
arbed amser gwerthfawr iddynt wrth lunio
adroddiad terfynol y prosiect.
Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ystyried
diogelwch a risgiau!

Adfyfyrio
Felly, mae eich myfyrwyr wedi bod
gweithio’n galed ac wedi cwblhau eu
prosiect CREST, ond nid dyma lle mae eu
dysgu’n dod i ben. Ar ddiwedd y prosiect,
dylai pob myfyriwr gwblhau ffurflen proffil
Aur a thrafod eu prosiect. Dyma gyfle
iddynt adfyfyrio ar yr holl bethau diddorol
maent wedi’u dysgu a'r sgiliau hynod
werthfawr maent wedi’u defnyddio.
Gall myfyrwyr sy’n gweithio mewn grŵp
naill ai cyflwyno adroddiad ar y cyd neu
adroddiadau ar wahân, ond rhaid i bob un
ohonynt gwblhau ffurflen proffil.
Defnyddiwch y meini prawf CREST ar y
ffurflen proffil i helpu’r myfyrwyr wirio eu
bod nhw’n cynnwys popeth yn eu
hadroddiad.
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Defnyddiwch y meini prawf CREST ar y
ffurflen proffil i helpu’r myfyrwyr wirio eu
bod nhw’n cynnwys popeth yn eu
hadroddiad.
Cofrestrwch eich prosiect chi am Wobr
Arian CREST
Mae gwaith caled yn haeddu gwobr!
Dathlwch ac ardystiwch yr hyn mae’ch
myfyriwr wedi’i gyflawni drwy gofrestru eu
prosiect am Wobr Arian CREST. Yn syml
iawn: mewngofnodwch i’ch cyfrif CREST yn
www.crestawards.org/sign-in
Dewiswch eich proffil a lanlwytho’r ffurflen
proffil fesul myfyriwr, adroddiad y prosiect
a thystiolaeth arall, megis lluniau a
diagramau.
Yn olaf, cwblhewch y manylion anfon a
thalu ar gyfer asesiad ac archebu eich
tystysgrifau crand.
Llongyfarchiadau am gyflwyno ar gyfer
Gwobr Arian CREST!

Beth nesaf?
A yw mynd i’r brifysgol ar y gorwel i’ch
myfyrwyr chi? Gallant ddefnyddio eu
prosiect i helpu i ddangos eu sgiliau a’u
gwybodaeth STEM newydd mewn
datganiadau personol UCAS.
Does dim rhaid i'r darganfod gwyddonol
ddod i ben yma. Gall myfyrwyr roi cynnig ar
y lefel nesaf - CREST Aur.
Rhannwch yr hwyl drwy annog eraill i
gymryd rhan mewn prosiectau CREST a
rhannu rhyfeddod gwyddoniaeth. Am
syniadau am ddim ar sut i gychwyn arni,
gweler www.crestawards.org
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Creu eich bag te eich hun
Gallwch brynu bagiau o de o bob lliw a llun. Yn y prosiect hwn, byddwch yn
dylunio’r bag perffaith o de. Bydd angen i chi feddwl am ba ddeunydd i wneud y
bag o de ohono, pa siâp y dylai fod a faint o de a ddylai fod ynddo.

Dechrau
arni
Getting Started

Pethauto
i’wthink
hystyried
Things
about

Dechreuwch edrych yn y siopau ar yr
holl fathau gwahanol o fagiau o de sydd
ar gael. Gwnewch ymchwil i sut caiff
bagiau o de eu creu.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n
defnyddio’r un cyfaint a thymheredd o
ddŵr.

Gwnewch ymchwil ar yr hyn sy’n
digwydd rhwng casglu’r dail te a phryd
mae’r bagiau o de yn glanio ar y
silffoedd yn ein harchfarchnadoedd.
Ceisiwch ddarganfod a oes prosesau
gwahanol ar gyfer mathau gwahanol o
de.
Dylunio eich bag: penderfynwch faint o
de a ddylai fod ym mhob bag: gallech
chi wneud hyn drwy gymryd y te o
wahanol fagiau o de a gweithio allan
cyfaint y te ar gyfartaledd.
Y deunydd: mae angen i chi feddwl am
ba nodweddion y dylai fod gan y
deunydd.
Efallai y byddwch chi am lunio arbrofion
i wirio addasrwydd y deunyddiau.
Er enghraifft: Mae angen rhywbeth
mandyllog er mwyn i’r te ystwytho yn y
dŵr (gallech chi roi cynnig ar fesur y
mandylledd).
Ni ddylai ddirywio na thorri’n rhwydd
pan fydd yn wlyb.
Dylai fod yn ddiwenwyn.
Ambell enghraifft addas fyddai mwslin a
chotwm. Meddyliwch am sut y
byddwch yn torri ac yn cyfuno eich
deunyddiau. Efallai y byddwch chi am
ddylunio arbrofion i wirio bod eich
dulliau cyfuno yn gweithio. Yr arbrofion
te:
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mae angen i chi feddwl am ba
nodweddion y dylai fod gan y deunydd.
Efallai y byddwch chi am lunio arbrofion
i wirio addasrwydd y deunyddiau. Er
enghraifft: Gwnewch yn siŵr bod y
bagiau o de o’r un maint a siâp.
Byddai dyluniad syml orau ar y cam
hwn – dydych chi ddim am wnïo
dyluniadau â siapau ffansi pan fyddwch
chi’n gwirio'r deunydd!!

Penderfynwch a fyddwch chi’n troi’r te
ai peidio. Sut byddwch chi’n
penderfynu pan fydd y te wedi bragu?
Er enghraifft, a fyddwch chi’n aros iddo
droi’n lliw penodol?
Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n
defnyddio’r un math a maint o ddail te
ym mhob bag - gallech chi brynu
pecyn o de rhydd i sicrhau eich bod
chi’n defnyddio’r un math bob tro.

Useful
Resources
Adnoddau
defnyddiol
Y siâp: mae'r amrywiaeth o siapau
rydych chi’n eu profi lan i chi. Gallech
chi brofi’r mathau sydd ar gael eisoes
(sgwâr, siâp cylch, pyramid, er
enghraifft) neu gallech chi greu
dyluniadau gwbl newydd.
Meddyliwch am faint y bag o de - a
ddylai fod yn fawr, er mwyn i’r te
symud yn rhydd y tu mewn iddo, neu
a ddylai fod yn fach, er mwyn cadw’r
te’n dynn at ei gilydd y tu mewn
iddo? Pan fyddwch chi wedi dylunio
amrywiaeth o siapiau bagiau o de dylai pum fod yn ddigon - gwnewch y
te gan ddefnyddio’r deunydd a
ddewiswyd gennych. Yna, cynhaliwch
yr un arbrofion â phryd oeddech chi’n
profi’r deunyddiau. Cyfunwch eich
canlyniadau a dylai fod gennych y
bag o de bragu cyflym perffaith!
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Health
Safety
Iechydand
a Diogelwch
A
science
project
work
is both yn
Mae
gwaith
prosiect
gwyddonol
dynamic
and
but can
ddeinamig
acexciting
yn gyffrous,
ondalso
gall
carry
risk. Torisg.
avoid
any
hefydsome
peri ambell
I osgoi
accidents,
make
sure you
stick
to
damweiniau,
sicrhewch
eich
bod
the
health
and safety
chi’nfollowing
glynu wrth
y canllawiau
guidelines
before getting
started:
iechyd a diogelwch
canlynol
cyn
dechrau arni:
 find out if any of the materials,
equipment or methods are
▪ sicrhewch eich bod yn gwybod
hazardous;
os yw'r deunyddiau neu’r dulliau’n
 assess the risks (think about
beryglus.
what could go wrong and how
▪ rhaid asesu'r risgiau (meddyliwch
serious it might be);
am yr hyn a allai fynd o’i chwith a
 decide what you need to do to
pha mor ddifrifol y gallai fod);
reduce any risks (such as
▪ penderfynwch yr hyn mae angen
wearing personal protective
i chi ei wneud er mwyn lleihau’r risg
equipment, knowing how to deal
(megis gwisgo cyfarpar
with emergencies and so on);
amddiffynnol personol, gwybod
 make sure your teacher agrees
beth i’w wneud mewn argyfwng ac
with your plan and risk
yn y blaen);
assessment.
▪ sicrhewch fod eich athro’n cytuno
â’ch cynllun a’ch asesiad ris

Cofiwch, ni ddylech chi byth
cynnal arbrofion blasu mewn
labordy na chan ddefnyddio
offer labordy.
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Remember!
Cofiwch!
Nid
data’n
unig
gwyddoniaeth
Science
isn’t
justyw
about
data. The
Bydd
y prosiectau
mwyafwill
most successful
projects
llwyddiannus
yn dangos
sgiliau
demonstrate good
communication
cyfathrebu
da
a
syniadau
gwreiddiol
skills and show original ideas
that
sy’n
mynd
i’r afael â phroblemau’r
address
a real-world
problem.
byd go iawn.
Look at the world around you and
consider all ar
they innovative
ways
Edrychwch
byd o’ch cwmpas
that
you
could
address
the
ac ystyried yr holl ffyrdd arloesol y
challenge.
goher.
wrong,
gallech
chi Even
fynd if
i'rthings
afael â’r
Hyd
use
this
to
show
what
you
have
yn oed os bydd pethau’n mynd o
learned.defnyddiwch
Don’t forget to
the
chwith,
hynuse
i ddangos
student
profile
form
to
help
yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu.
structureddefnyddio’r
your project.ffurflen proffil
Cofiwch
myfyriwr i helpu i roi strwythur i’ch
prosiect.

