Efallai y bydd eich cennin Pedr yn
dechrau blodeuo ym mis Ionawr, felly
cofiwch fwrw golwg ar eich gwely bylbiau’n gyson. Pan maen nhw’n
blodeuo (a’ch bod chi’n gallu gweld y
tu mewn i’r blodyn)
cofnodwch hynny yma ac anfon y canlyniadau atom ni drwy’r wefan
http://moodle.edinatrust.org.uk/

AR GYFER BYLBIAU WEDI’U PLANNU
YN Y DDAEAR YN UNIG:
Cofnodwch eich data ar wefan
Moodle Ymddiriedolaeth Edina a’r
siart blodeuo atodedig —drosodd
Gwyddonwyr y grŵp tir a’u tasgau
Bydd holl wyddonwyr project Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion yn cael eu potiau a’u
bylbiau unigol i ofalu amdanyn nhw, ond mae Gwyddonwyr y Grŵp Tir yn
gyfrifol hefyd am yr ugain o fylbiau cennin Pedr i’w plannu yn y ddaear (yn eich
Gwely Bylbiau Edina). Bydd y bylbiau’n cael eu plannu ar ………………………...
…………………
Tasgau arbennig y Grwpiau Tir yw:


Paratoi eich Gwely Bylbiau Edina ar gyfer plannu, a chofnodi lleoliad eich
gwely bylbiau ar wefan Moodle Ymddiriedolaeth Edina.



Plannu eich 20 o gennin Pedr arbennig yng Ngwely Bylbiau Edina —
defnyddiwch eich cyflwyniad PowerPoint ‘Planting your bulbs in the ground’
am awgrymiadau a chyngor defnyddiol.









Tynnwch lun o’ch Gwely Bylbiau Edina a’i bostio ar ein gwefan Moodle
(mae’r manylion mewngofnodi isod) i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth
‘Postio llun o’ch gwely bylbiau’ er mwyn cael cyfle i ennill gwobr!
Rhwng mis Hydref a mis Ionawr, cofiwch gadw llygad ar eich gwely pridd
bob pythefnos i wneud yn siwr bod y bylbiau’n swatio yn y ddaear dros y
gaeaf.
Ym mis Chwefror cofiwch edrych ar eich Gwely Bylbiau Edina bob wythnos
gan y dylai blagur cennin Pedr ddechrau ymddangos
Ym ystod mis Mawrth, gwiriwch eich Gwely Bylbiau bob dydd a chofnodi
dyddiad blodeuo pob cenhinen Bedr sydd wedi’i phlannu yn y ddaear.

Gwyddonwyr Grŵp y Tir yw……………….. ……………………... yw:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Siart cennin Pedr yn y ddaear
Cenhinen
Bedr

Dyddiad
blodeuo

Uchder
(mm)

Nodiadau, e.e. wedi’i mesur gan...
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Wedi’i mesur gan Sioned ac Elliw
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Manylion mewngofnodi moodle:

17.

Enw defnyddiwr:

18.

Cyfrinair:
Gwefan moodle Ymddiriedolaeth Edina:
http://moodle.edinatrust.org.uk
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