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CYMWYS AM OES: FFOCWS AR WYDDONIAETH
FOR LIFE:technoleg,
FOCUS ONpeirianneg
SCIENCE a mathemateg (STEM) yn effeithio arnom ni i gyd,
MaeQUALIFIED
gwyddoniaeth,
drwy’r ﬂwyddyn gron, o’r funud y deffrown, drwy’r dydd i gyd, a thrwy gydol y nos.

Cyfriﬁaduron

Mae 72% o holl fusnesau’r
DU yn dibynnu ar bobl sydd
â sgiliau STEM

Gyrru

Mae gwyddoniaeth
ymhob man

Coginio

Cwestiwn: Beth sy’n gyffredin i’ch cloc larwm
digidol, rhagolygon y tywydd, eich cyfriﬁadur,
car y teulu, eich offer cegin a’ch ffôn symudol?

Dyma rai o’r gyrfaoedd sy’n talu’n dda y gallech eu
mwynhau os oes gennych sgiliau STEM! Dysgwch ragor:
www.gyrfacymru.com/offer-ac-adnoddau/
gemau-a-gweithgareddau/pynciau-a-swyddi/

Ateb: Cafodd y rhain i gyd eu creu diolch
i wyddoniaeth.
Soniwch wrth eich plant faint o hwyl yw gyrfa
mewn gwyddoniaeth, mor dda yw’r tâl a sut
mae’n gallu gwneud gwahaniaeth.

Ffôn symudol

Mae cyﬂeoedd rhagorol i’r rheiny sy’n
dilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth.
www.facebook.com/dechraucartref

Mae GWYDDONIAETH yn
mynd â chi i bobman

I ble allwn i fynd gyda STEM?
www.gyrfacymru.com/
golwg-ar-stem/

Tywydd

Y Diwydiant awyrofod
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Beth am roi cynnig ar yr arbroﬁon
gwyddonol hwyliog yma gartref?
• Saith arbrawf gwyddoniaeth hwyliog
gyda’r ddolen yma:
www.buzzfeed.com/lewismorgan/
british-science-week-listicle-1erlv

Amaethyddiaeth

Iechyd, meddygaeth
a deintyddiaeth

Anifeiliaid

Peirianneg fecanyddol

Gwyddorau biolegol

Nyrsio a bydwreigiaeth

Gyrfaoedd mewn cemeg

Cynhyrchu olew a nwy

Cyfriﬁaduron

Gyrfaoedd mewn ﬃseg

• Trowch eich cartref yn labordy gwyddoniaeth
gyda’r ddolen yma:
www.rigb.org/experimental

Adeiladu

Plastigau a pholymerau

Dolenni defnyddiol

Peirianneg

Gyrfaoedd mewn
gwyddoniaeth

Gall BBC Bitesize eich helpu gydag addysg
wyddoniaeth eich plentyn.

Amgylchedd
Fﬁlm, teledu a radio

Cloc larwm
digidol

Bydd

Cyllid
Bwyd a diod
Iechyd a harddwch

Addysgu
Y Diwydiant tecstilau
Cerbydau
Y Diwydiant dŵr

Ystod oedran
5–7 www.bbc.co.uk/education/levels/z3g4d2p
7–11 www.bbc.co.uk/education/levels/zbr9wmn
11–14 www.bbc.co.uk/education/levels/z4kw2hv
14–16 www.bbc.co.uk/education/levels/z98jmp3

