
• Mynediad i lyfrau ymchwil, rhyngrwyd, pobl 
• Mapiau a globau 
• Delweddau o gnydau a lleoliadau byd-eang 
• Bwyd wedi’i wneud â microbau 
• Cynhwysion ar gyfer gwneud bwyd gan ddefnyddio 

microbau 

• Mynediad i wybodaeth BMI y GIG 
• Mynediad i gegin ar gyfer cynllunio bwydlenni a 

choginio 
• Ymweld ag amgueddfa fferm neu fferm weithiol

https://www.farminguk.com
https://www.jamieoliver.com/recipes/category/world/
https://ourworldindata.org/agricultural-production
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• Mae plant a phobl ifanc yn gwybod o ble mae eu bwyd yn 
dod.

• Mae gan blant a phobl ifanc ddealltwriaeth well o grwpiau 
bwyd a maeth.

• Mae gan blant a phobl ifanc y sgiliau i gynllunio a pharatoi 
prydau maethlon cytbwys.

• Mae plant a phobl ifanc yn gwybod sut i storio bwyd yn 
ddiogel.

• Mae plant a phobl ifanc yn gwneud dewisiadau bwyd mwy 
gwybodus.

• Mae gan blant a phobl ifanc berthynas gadarnhaol â bwyd.

Pam dysgu am fwyd?

Beth sydd ei agnen arnoch:

Gwefannau 
defnyddiol



Cwestiynau Allweddol
A yw bwyd yn adnodd cyfyngedig? Pam? Pam ddim? 
Sut mae hinsawdd, diwylliant a/neu dechnoleg yn effeithio ar gynhyrchu bwyd? 
Sut gallwn ni sicrhau tegwch bwyd yn y dyfodol? 
Sut mae ffermio traddodiadol yn cymharu â ffermio yn yr 21ain ganrif? 
Beth yw rhai o’r prosesau cynhyrchu bwyd a pham eu bod yn ddefnyddiol? 
Sut gall microbau fod yn ddefnyddiol/niweidiol mewn perthynas â bwyd? 
Fel bodau dynol, sut a pham mae ein cymeriant bwyd yn newid dros amser? 
Sut bydd dewisiadau ffordd o fyw yn effeithio ar gynhyrchu bwyd nawr ac yn y dyfodol?

• Dysgu am y prif gnydau y mae’r byd yn dibynnu 
arnynt a pha wledydd sy’n cynhyrchu ac yn bwyta’r 
cnydau hyn. 

• Archwilio bwyd sy’n gysylltiedig â gwahanol 
ranbarthau o’r byd a sut mae hyn yn rhan o 
hunaniaeth ddiwylliannol.

• Darganfod rhesymau i egluro sut mae hinsawdd yn 
effeithio ar gynhyrchiant mewn gwahanol rannau o’r 
byd.

• Ystyried effaith technoleg ac awtomeiddio ar 
gynhyrchu bwyd a chymharu hyn gyda diffyg 
mynediad at dechnoleg ac awtomeiddio mewn rhai 
gwledydd. 

• Ymchwilio i gynhyrchu a bwyta bwyd yn nhermau un 
neu rai o’r canlynol: 

 - y lleiaf i’r mwyaf o fwyd a fwyteir fesul person 
mewn gwahanol wledydd. 

 - y deiet iachaf i’r lleiaf iach. 
 - yr ystod ehangaf o ddewisiadau bwyd i’r dewis 

mwyaf cyfyngedig o opsiynau bwyd. 
 - mwyaf/lleiaf o mathau a meintiau o fwyd a 

fewnforir. 

 - effaith amgylcheddol milltiroedd bwyd mewn plât 
o fwyd o wahanol wledydd ledled y byd.

• Dysgu am wahanol fathau o ffermio, nawr ac yn y 
gorffennol. 

• Archwilio manteision ac anfanteision masgynhyrchu 
bwyd byd-eang. 

• Dysgu am effaith gwahanol fathau o ffermio ar 
ansawdd y pridd, ansawdd dŵr a’r amgylchedd.

• Darganfod am wahanol fathau o brosesu bwyd a 
pham a sut mae’r rhain yn cyfrannu at ehangu’r ystod 
o fwyd a gynigir a’i oes silff e.e. potelu, canio, piclo, 
eplesu, rhewi, pecynnu dan wactod ac ati. 

• Ymchwilio i’r defnydd o ficrobau mewn cynhyrchu 
bwyd a cheisio gwneud rhai mathau o fwyd sy’n 
dibynnu arnynt e.e. bara, picls, caws ac ati. 

• Ymchwilio i’r prif grwpiau bwyd o ran anghenion 
dietegol.

• Darganfod beth mae amrediad pwysau iach yn ei 
olygu a sut mae hyn yn cael ei fynegi fel Mynegai Màs 
y Corff (BMI). Ystyried newidynnau o fewn yr ystod. 

• Datblygu pryd cytbwys i bedwar o bobl. Gwneud a 

gweini’r pryd gan roi sylw i hylendid bwyd a’i storio’n 
ddiogel.

• Ystyried anghenion bwyd dietegol pobl ar wahanol 
gyfnodau bywyd ac esbonio sut mae’r rhain yn newid 
dros amser a sut mae hyn yn cael ei adlewyrchu 
mewn cymeriant calorïau amrywiol. 

• Ystyried sut mae gwybodaeth am labeli bwyd yn ein 
helpu i wneud dewisiadau bwyd sy’n cyfrannu at 
ddeiet iach.

• Archwilio dewisiadau ffordd o fyw yn seiliedig 
ar hepgor bwyd grwpiau penodol fel llysieuaeth 
(cig), feganiaeth (pob cynnyrch anifeiliaid), neu 
ddewisiadau eraill yn seiliedig ar ddiwylliant/crefydd 
(Kosher, Halal, cig eidion, porc ac ati) a’r ystyriaethau 
ar gyfer sicrhau a deiet iach a chytbwys ar gyfer pob 
grŵp. 

• Ymchwilio i’r rolau sy’n gysylltiedig â gwaith mewn 
cynhyrchu bwyd trwy fynd â chynnyrch archfarchnad 
e.e. creision ŷd ac ystyried pob cam cynhyrchu a’r 
rolau sydd ynghlwm wrth ei gael o’i ffynhonnell 
amrwd i’r bwrdd

• Bwyd

• Ffermio

• Pridd

• Microbau

• Mewnforio

• Allforio

• Diwylliant a chrefydd

• Hinsawdd

Cyfrifoldeb, Cynaliadwyedd, Cyd-ddibyniaeth, 
Ffordd o Fyw, Tegwch, Hinsawdd, TechnolegCysyniadau Allweddol
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Profiadau dysgu posib **Gwnewch Asesiad Risg bob amser 
ar gyfer alergeddau bwyd

Pethau i ddarganfod mwy amdanynt



Gwydd-Tech
Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn o bethau byw sy’n dibynnu ar ei 
gilydd i oroesi. 
Mae grymoedd ac egni yn darparu sylfaen ar gyfer deall ein 
bydysawd.

I&Ll
Mae manteision gydol oes i ddatblygu iechyd a lles corfforol. 
Mae ein penderfyniadau yn effeithio ar ansawdd ein bywydau a bywydau 
pobl eraill.

M&Rh
Mae ystadegau’n cynrychioli data, mae tebygolrwydd yn 
modelu siawns, ac mae’r ddau yn cefnogi casgliadau a 
phenderfyniadau gwybodus.

Gallaf ddisgrifio sut mae pethau byw yn cystadlu am adnoddau penodol ac yn dibynnu ar ei gilydd i oroesi. 

Gallaf gydnabod y bydd rhai penderfyniadau a wnaf yn 
cael effaith hirdymor ar fy mywyd a bywydau pobl eraill

Gallaf ddeall y gwahaniaeth rhwng ffeithiau, safbwyntiau a chredoau, ac ystyried 
sut y gall hyn effeithio ar bwysigrwydd a defnyddioldeb tystiolaeth 

Gallaf egluro y gellir trosglwyddo egni o un lle i’r llall a sut y gellir 
defnyddio hyn i ddarparu’r egni sydd ei angen arnom yn ein bywydau modern.

Gallaf ddisgrifio a rhoi esboniadau syml ar sut a pham y mae rhai lleoedd, gofodau, amgylcheddau 
a thirweddau yn arbennig o bwysig i wahanol bobl a thirweddau am resymau gwahanol. 

Rwy’n gallu egluro pwysigrwydd deiet a maeth cytbwys a’r effaith y mae fy newisiadau 
yn ei chael ar fy iechyd a lles corfforol. 

Dyniaethau
Mae ymholi, archwilio ac ymchwilio yn ysbrydoli chwilfrydedd am y byd, 
ei orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol. 
Mae ein byd naturiol yn amrywiol ac yn ddeinamig, wedi’i ddylanwadu 
gan brosesau a gweithredoedd dynol. 
Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn ymgysylltu â’r heriau 
a’r cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth ac yn gallu cymryd camau ystyriol a 
moesegol.

Rwy’n deall bod anghyfiawnder ac anghydraddoldeb yn bodoli mewn cymdeithasau 
Gallaf ddeall canlyniadau fy ngweithredoedd a gweithredoedd pobl eraill, a sut mae’r 
rhain yn effeithio ar faterion lleol, cenedlaethol a byd-eang.

Gallaf gasglu gwahanol fathau o ddata i ateb amrywiaeth o gwestiynau a ofynnwyd, 
gan ddangos dealltwriaeth o bwysigrwydd casglu data perthnasol.
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Pedwar Pwrpas
Dysgwyr uchelgeisiol, galluog Unigolion iach, hyderus Cyfranwyr mentrus, 

creadigol
Dinasyddion moesegol, 
gwybodus
Maent yn ymwneud â materion 
cyfoes yn seiliedig ar eu 
gwybodaeth a’u gwerthoedd

Maent yn adeiladu corff o wybodaeth 
ac mae ganddynt y sgiliau i gysylltu a 
chymhwyso’r wybodaeth honno mewn 
gwahanol gyd-destunau

Maent yn cymhwyso gwybodaeth am 
effaith deiet ac ymarfer corff ar iechyd 
corfforol a meddyliol yn eu bywydau 
bob dydd

Maent yn mynegu syniadau 
ac emosiynau trwy wahanol 
gyfryngau

Sgiliau Annatod
Creadigrwydd ac arloesedd Meddwl yn feirniadol a 

datrys problemau
Effeithiolrwydd personol Cynllunio a Threfnu

Gosod nodauY gallu i droi syniadau yn weithred
Holi cwestiynau

Hyder a hunan-barch

Yr Hyn Sy’n Bwysig Disgrifiadau o ddysgu


