
• 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.

• Amrywiaeth o fwyd gan gynhyrchwyr lleol a 
chynhyrchwyr byd-eang 

• Mapiau/Apiau o’r ardal yn dangos defnydd tir 
• Trefnu ymweliad ag archfarchnad 
• Enghreifftiau o fwyd o wahanol rannau’r pyramid bwyd

• Enghreifftiau o becynnu bwyd yn dangos y CC 
(Cymeriant Cyfeirnod) 

• Llwybr milltir/km ac amserydd 
• Gwahanol fathau o bridd 
• Bin compost/compost a brynwyd mewn siop

https://www.farminguk.com
https://www.soilassociation.org
https://thedailymile.co.uk
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Pam dysgu am fwyd?

Beth sydd ei agnen arnoch:

Gwefannau 
defnyddiol



• Cadwyni a gweoedd bwyd

•  Lleoliad

• Pyramid bwyd

• Mathau o bridd

• Cynhyrchu bwyd

Cwestiynau Allweddol
Sut ydyn ni’n gysylltiedig â’r tir? 
Sut ydyn ni’n gysylltiedig â phethau byw eraill mewn gwe fwyd? 
Sut mae tir ger ein hysgol/ardal yn cefnogi cynhyrchu bwyd? 
Sut mae’r tymhorau’n effeithio ar gynhyrchiant bwyd a’r 
amrywiaeth o fwyd yn ein harchfarchnadoedd?
Sut mae bwyd ac ymarfer corff yn effeithio ar ein hiechyd? 
Beth allwch chi ei wneud i gadw’n iach? 
Pam mae pridd yn bwysig? 
Sut mae cyflyru’r pridd fel ei fod yn barod i bethau dyfu?

• Archwilio cadwyni bwyd a thrafod y termau: 
cynhyrchydd, defnyddiwr, llysysydd, cigysydd, 
hollysydd. 

• Gwneud cysylltiadau rhwng anifeiliaid mewn gwe 
fwyd - ble mae bodau dynol yn ffitio i mewn? 

• Dysgu am y bwyd a dyfir yn eu hardal, ar ffermydd, 
perllannau, llaethdai a bragdai ac ati.

• Darganfod sut mae’r tir yn cael ei ddefnyddio ger 
eu hysgol ar gyfer cynhyrchu bwyd.

• Darganfod y cynnyrch sydd ar gael yn y siopau sy’n 
cael eu tyfu/cynhyrchu’n lleol. 

• Siarad â siopwyr am eu dewisiadau a’r rhesymau - 
a ddylent brynu’n lleol neu’n rhyngwladol? 

• Siarad â ffermwr o’i ardal/rhanbarth a chael 

gwybod am y fferm ar wahanol adegau o’r 
flwyddyn.

• Datblygu dealltwriaeth o gynnyrch tymhorol ac 
ystyried sut a pham mae hyn wedi newid dros 
amser. 

• Archwilio sut mae faint o fwyd rydyn ni’n ei fwyta 
a faint o ymarfer corff rydyn ni’n ei wneud yn 
effeithio ar ein hiechyd. 

• Rhedeg y filltir ddyddiol ac olrhain y calorïau 
rydych chi’n eu defnyddio. 

• Archwilio’r bwydydd yn y gwahanol adrannau o’r 
pyramid bwyd.

• Cynnal ymchwil i gymharu eu deiet dyddiol â’r 
lwfansau a argymhellir. (CC ‘Cymeriant Cyfeirio’ - 
faint o faetholion ac egni sydd eu hangen ar gyfer 

deiet cytbwys iach.) 

• Archwilio gwahanol fathau o bridd a manteision ac 
anfanteision pob un ar gyfer cynhyrchu bwyd e.e. 
tywodlyd, clai, silt, graeanog, sialc, lôm. 

• Arbrofi gyda thyfu bwyd mewn gwahanol fathau 
o bridd.

• Darganfod ffyrdd o wella ansawdd pridd gan 
ddefnyddio dulliau naturiol e.e. compostio, 
cylchdroi cnydau, a chymharu’r dulliau hyn ag 
ychwanegu gwrtaith masnachol. Ffurfio barn o 
safbwynt ffermwr a safbwynt cadwraethwr.

• Cymryd prif gynhwysion bwyd a dysgu am gamau 
cynhyrchu bwyd e.e. blawd, siwgr, llaeth.

Twf, Newid, Maeth, Cynaliadwyedd, Cyd-ddibyniaeth, 
Iechyd, Egni, Achos ac Effaith
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Cysyniadau 
Allweddol

Pethau i ddarganfod mwy amdanynt

Profiadau dysgu posib **Gwnewch Asesiad Risg bob amser 
ar gyfer alergeddau bwyd



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. 

Mae mater a’r ffordd y mae’n ymddwyn yn diffinio ein 
bydysawd ac yn siapio ein bywydau.

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 mesur yn canolbwyntio ar feintioli ffenomenau yn y byd ffisegol.

Gallaf ymchwilio i wahanol fathau o egni a sut y gellir ei drosglwyddo. 

Rwyf wedi datblygu dealltwriaeth bod angen deiet cytbwys arnaf 
a gallaf wneud dewisiadau gwybodus am y bwyd rwy’n ei fwyta a’i 
baratoi i gefnogi fy iechyd a lles corfforol. 

Gallaf gydnabod y gall fy mhenderfyniadau effeithio arnaf i 
ac eraill, yn awr ac yn y dyfodol.

Gallaf archwilio perthnasoedd rhwng pethau byw, eu cynefinoedd a’u cylchoedd bywyd. 
Gallaf gydnabod bod yr hyn rwy’n ei wneud, a’r pethau rwy’n eu defnyddio, yn gallu cael 
effaith ar fy amgylchedd ac ar bethau byw. 

Rwyf wedi archwilio mesur, defnyddio cyfrif, offer mesur a chyfrifo, 
a gallaf ddewis y dull mwyaf priodol i fesur.

Gallaf arsylwi a disgrifio’r ffyrdd y mae defnyddiau’n newid pan gânt eu cymysgu â’i gilydd.
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Pedwar Pwrpas
Dysgwyr uchelgeisiol, galluog Unigolion iach, hyderus Cyfranwyr mentrus, 

creadigol
Dinasyddion moesegol, 
gwybodus

Sgiliau Annatod
Creadigrwydd ac arloesedd Meddwl yn feirniadol a 

datrys problemau
Effeithiolrwydd personol Cynllunio a Threfnu

Yr Hyn Sy’n Bwysig Disgrifiadau o ddysgu

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

Gosod nodauY gallu i droi syniadau yn weithred
Holi cwestiynau

Hyder a hunan-barch


