
• Amrywiaeth o fwyd yn ymwneud â’r profiadau a 
awgrymwyd

• Cylchoedd ar gyfer didoli a dosbarthu
• Labeli bwyd ar gyfer enwi grwpiau bwyd, ffrwythau, 

llysiau, cnau, cig
• Offer coginio - llwy bren, powlenni cymysgu, ridyll, 

hambyrddau pobi, cyllyll, byrddau torri ac ati.

• Llyfrau ryseitiau sy’n adlewyrchu amrywiaeth o 
ddiwylliannau

• Llyfrau ffeithiol am fwyd a ffermio
• Fferm byd bach, ffermwr, anifeiliaid, adeiladau fferm a 

ffensys
• Deunyddiau celf
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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.

DYSGU AM FWYD

Beth sydd ei agnen arnoch:

Pam dysgu am fwyd?

https://www.gardeningknowhow.com/edible/
vegetables/vgen/fruit-vegetable-plant-dyes.htm
https://www.nvsuk.org.uk
https://britishgrowers.org

Gwefannau 
defnyddiol



Sut gallwn ni ddisgrifio/dosbarthu’r bwyd hwn? 
Pam mae angen i anifeiliaid, gan gynnwys bodau dynol, fwyta? 
Sut mae ein bwyd ni yr un fath/yn wahanol i’r bwyd mae [buwch] yn ei fwyta? 
Beth yw’r dewisiadau bwyd iachaf i fodau dynol?
O ble mae ein bwyd yn dod? 
Pam mae ffermydd a ffermwyr yn bwysig i ni? 
Pam fod rhywfaint o fwyd ar gyfer dathliadau a diwrnodau arbennig yn unig, 
ac nid ar gyfer pob dydd?

Profiadau dysgu posib

Cwestiynau Allweddol

• Mae angen bwyd ar bob anifail, gan gynnwys 
bodau dynol, i oroesi. Siaradwch â’r plant am y 
bwyd maen nhw’n ei hoffi a pham maen nhw’n 
meddwl bod angen i anifeiliaid fwyta.

• Archwilio gwahanol fathau o fwyd ffrwythau, 
llysiau, cig, cnau, pysgod ac ati. 

• Archwilio beth mae bodau dynol yn ei fwyta a beth 
mae anifeiliaid eraill yn ei fwyta.

• Archwilio a siarad am o ble y daw ein bwyd ac 
a yw’r bwyd y mae bodau dynol yn ei fwyta yn 
blanhigyn neu a yw’n dod o anifail e.e. cyw iâr, cig 
moch, wyau, caws, blawd, afalau, cnau ac ati. 

• Trwy chwarae byd bach, siarad am ffermydd a 
gwaith ffermwr i dyfu cnydau (ffermio tir âr) a/neu 
fagu anifeiliaid (ffermio bugeiliol). Trafod y tasgau 
sydd angen eu gwneud yn ystod y tymhorau ar 
fferm.

• Siarad am anifeiliaid fferm a pham eu bod yn 
ffynhonnell bwysig o fwyd e.e. cig, llaeth. 

• Cymharu a chyferbynnu amrywiaeth o fwydydd 

o’r un grŵp gan edrych yn ofalus ar ei ffurf e.e. 
ffrwythau sitrws - orennau, lemonau, leimiau, 
grawnffrwyth        
ffrwythau pom - afal, gellyg, cwins, afalau bach sur

• Cymharu y tu mewn a’r tu allan i fwyd planhigion 
o’r un grŵp trwy ei dorri mewn gwahanol ffyrdd 
e.e. fertigol, llorweddol, ar letraws e.e. oren, 
blodfresych, pupur 

• Datblygu geirfa trwy enwi rhannau ffrwythau a 
llysiau e.e. gwraidd, dail, coesyn, hadau ac ati. 

• Archwilio a thrafod sut a ble mae’r bwyd yn tyfu 
- o dan y ddaear (gwreiddlysiau fel moron), ar/
uwchben y ddaear ar winwydden (fel melonau, 
pwmpenni) neu ar goeden ac ati

• Arsylwi’n fanwl a thynnu llun yr hyn a welant wrth 
iddynt edrych ar wahanol fwydydd sy’n seiliedig ar 
blanhigion. 

• Cynrychioli bwyd mewn darnau celf

• Defnyddio bwyd i greu celf - argraffu, lliwio, 
clymliwio gyda llysiau 

• Trwy gydol y flwyddyn, siarad am, a modelu 
dewisiadau bwyd iach a pharatoi byrbrydau iach yn 
rheolaidd i’w rhannu.

• Datblygu ymwybyddiaeth o’r agwedd gymdeithasol 
o rannu bwyd - ddefnyddio’r offer cywir, gwneud 
digon i bawb, cyfyngu ar wastraff ac ailddefnyddio 
bwyd pan fo’n ddiogel i wneud hynny. 

• Rhoi cynnig ar fwydydd newydd neu anarferol 
sy’n gysylltiedig â dathliadau o amrywiaeth o 
ddiwylliannau. 

• Gwneud ryseitiau o’u diwylliant eu hunain a 
diwylliannau eraill

• Datblygu gorsaf goginio annibynnol gyda’r 
ddarpariaeth barhaus a gosod offer a ryseitiau 
addas ynddi. 

• Datblygu arferion dyddiol i gefnogi hylendid o 
amgylch bwyd - golchi dwylo, glanhau arwynebau 
ac offer, golchi/paratoi bwyd yn ddiogel, storio 
bwyd yn ddiogel.

Pethau i ddarganfod mwy amdanynt
• Dosbarthu bwyd

• Bwyd uwchben y ddaear

• Bwyd o dan y ddaear

• Anifeiliaid fel bwyd, 
planhigion fel bwyd

• Hoff a chas bethau

• Bwyd diwylliannol 

• Hylendid

• Ffermydd 

• Ryseitiau

Dosbarthu, Dewis, Iechyd, Ffurf, TwfCysyniadau Allweddol

**Gwnewch Asesiad Risg bob amser 
ar gyfer alergeddau bwyd
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Pedwar Pwrpas

Maent yn ymwneud â materion 
cyfoes yn seiliedig ar eu 
gwybodaeth a’u gwerthoedd

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

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

Cyfranwyr mentrus, 
creadigol

Dinasyddion moesegol, 
gwybodus

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

Gwneud penderfyniadauDatblygu chwilfrydedd a holgarwch
Holi cwestiynau

Hyder a hunan-barch

Yr Hyn Sy’n Bwysig Disgrifiadau o ddysgu
Celfyddydau Mynegiannol
Mae archwilio’r celfyddydau mynegiannol yn hanfodol ar 
gyfer datblygu sgiliau a gwybodaeth artistig ac mae’n galluogi 
dysgwyr i ddod yn unigolion chwilfrydig a chreadigol. 
Mae creu yn cyfuno sgiliau a gwybodaeth, gan dynnu ar y 
synhwyrau, yr ysbrydoliaeth a’r dychymyg. 

Gwydd-Tech
Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn hanfodol i ddeall a rhagweld 
ffenomenau. 
Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn o bethau byw sy’n dibynnu ar ei gilydd i oroesi.

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.

Dyniaethau
Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, ac yn cael eu canfod, 
eu dehongli a’u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd.

ILlC
Mae deall ieithoedd yn allweddol i ddeall y byd o’n cwmpas.

Gallaf archwilio’r amgylchedd, gwneud arsylwadau a chyfathrebu fy syniadau.
Gallaf gydnabod bod planhigion ac anifeiliaid yn bethau byw sy’n tyfu.

Rwy’n dechrau gwneud cysylltiadau rhwng fy neiet a fy iechyd a lles corfforol. 
Gallaf wneud penderfyniadau ar sail yr hyn yr wyf yn ei hoffi a’r hyn nad 
wyf yn ei hoffi.

Gallaf ffurfio a mynegi barn syml am 
fy hoff bethau a’m cas bethau.

Gallaf archwilio ac arbrofi gydag amrywiaeth o dechnegau creadigol, 
defnyddiau, prosesau, adnoddau, offer a thechnolegau. 
Gallaf efelychu technegau artistig sefydledig wrth greu fy ngwaith fy hun.

Gallaf siarad am yr hyn rwy’n ei glywed, ei ddarllen neu ei 
weld a mynegi barn syml.
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