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Canllawiau cyflwyno

Uned 200 Maeth a Hydradu

Canl lawiau ar gyfer T iwtoria id ac Aseswyr

Yng Nghymru, mae rhaglen o’r enw SGILIAU MAETH AM OESTM a gyflenwir gan rwydwaith o Ddeietegwyr Iechyd y 

Cyhoedd. Gall Deietegwyr Iechyd y Cyhoedd ddarparu gwybodaeth a chyfarwyddyd arbenigol ar faeth a hydradu 

i blant a phobl ifanc.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Lisa Williams, Hwylusydd Hyfforddiant Maeth Cymru Gyfan ar:

Ffôn: 02920 668089

E-bost: Lisa.Williams16@wales.nhs.uk

Gwefan: https://www.publichealthnetwork.cymru/cy/
topics/maeth/nutrition-skills/

mailto:lisa.Williams16%40wales.nhs.uk?subject=
https://www.publichealthnetwork.cymru/cy/topics/maeth/nutrition-skills/
https://www.publichealthnetwork.cymru/cy/topics/maeth/nutrition-skills/
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Uned 200 Maeth a Hydradu

Darllen Hanfodol:

Llywodraeth Cymru (2018). Bwyd a Maeth mewn Lleoliadau 
Gofal Plant: Cyfarwyddyd Arferion Gorau. Ar gael o:

https://bit.ly/33fCpAB

https://bit.ly/33fCpAB
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Canllawiau cyflwyno

Uned 200 Maeth a Hydradu

Meini 
prawf 
asesu
 (MPA)

Arweiniad Asesu
Deilliant Dysgu 2.6: Maeth a Hydradu

Rydych yn gallu gweithio mewn ffyrdd sy’n:
• ystyried unrhyw ofynion maeth a hydradu 

penodol i’r plant dan eich gofal
• rhoi cefnogaeth i ddeiet cytbwys a hydradu da
• cefnogi plant yn eich gofal i wneud dewisiadau 

bwyd iach.

Deunyddiau cefnogi

Gweithgareddau 
dysgu yr 

awgrymir i’r 
dysgwr  

gwblhau

2.6 Ystyried unrhyw ofynion maeth a hydradu penodol i’r 
plant dan eich gofal

Bydd y dysgwr yn gwybod bod gan leoliadau gofal plant 
gyfrifoldeb i gofnodi a chydymffurfio â gofynion maeth 
a hydradu penodol ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn 
eu hymarfer (Safon 12 o’r Safonau Isafswm Cenedlaethol 
ar gyfer Gofal Plant Wedi’i Reoleiddio i Blant). Bydd 
y dysgwr yn ymwybodol o bolisi’r lleoliad ar gofnodi 
gofynion maeth a hydradu penodol plant ac yn gwybod 
sut i geisio’r wybodaeth hon pan fo angen. Byddant 
yn cymhwyso eu dealltwriaeth o arwyddocâd glynu at 
ofynion deietegol. Gallai gofynion deietegol gynnwys 
dewisiadau diwylliannol a chrefyddol (e.e. halal, kosher), 
deietau therapiwtig (deiet arbennig wedi’i rhagnodi gan 
weithiwr iechyd proffesiynol e.e. alergedd bwyd wedi’i 
ddiagnosio, addasu ansawdd), anghenion addysgol 
ychwanegol neu anabledd a’r rheiny sy’n seiliedig ar 
ddewis personol e.e. llysieuydd. 

Mae’r dysgwr yn gallu darparu tystiolaeth o gymryd y 
rhain i ystyriaeth trwy eu cyfraniad at: 

Gofnodi gofynion maeth a hydradu penodol; cynllunio 
prydau a/neu byrbrydau i blentyn/plant gydag anghenion 
maeth/hydradu penodol; cwblhau cofnodion cymeriant 
bwyd yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r lleoliad; 
cyfathrebu gyda rhieni/gofalwyr/teuluoedd/gweithwyr 
iechyd proffesiynol/y plentyn ynglŷn â gofynion deietegol 
penodol; darllen labeli bwyd ar gyfer alergenau os yn 
siopa ar gyfer y lleoliad; gwneud addasiadau yn ystod 
gweithgareddau chwarae/coginio fel y gall plentyn 
gymryd rhan yn ddiogel mewn gweithgareddau tebyg; 
cynnig bwydydd mewn meintiau dogn sy’n cael eu 
hargymell; paratoi bwyd sy’n dilyn cyfarwyddyd alergen 
yr Asiantaeth Safonau Bwyd; dilyn cyfarwyddyd maeth/
hydradu ysgrifenedig gan Weithiwr Iechyd Proffesiynol 
sydd wedi cael ei ddarparu gan deulu. 

Mae templedau ac adnoddau 
enghreifftiol ar gyfer cynllunio 
maeth i’w cael yn  - https://beta.
gov.wales/food-and-nutrition-
childcare-settings-resources er 
enghraifft:  

• ‘Annog Plant i Fwyta’n Dda’.

• ‘Cynllun Unigol ar gyfer 
Darparu Deiet Arbennig’.

• ‘Gweithdrefn Enghreifftiol 
ar gyfer gofyn am Ddeiet 
Arbennig’.

Nodiadau Asesydd/Taflenni 
Dysgwyr: Gofynion Maeth a 
Hydradu Penodol mewn Plant 

Mae hyfforddiant ar-lein i 
aseswyr a dysgwyr a hoffai 
wybod mwy am alergenau 
bwyd ar gael gan yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd yn:  
https://allergytraining.food.gov.
uk/cymraeg/default.aspx

Gwefannau defnyddiol 
ychwanegol: 
https://www.coeliac.org.uk/
home/ 
https://www.allergyuk.org 
https://www.anaphylaxis.org.uk/

Mae Deietegwyr Plant ym 
mhob Bwrdd Iechyd lleol yn 
gallu darparu cyngor arbenigol 
ar ofynion maeth a hydradu 
penodol.

Gallai templed 
enghreifftiol 
Llywodraeth 
Cymru gael ei 
gwblhau yn 
ymarferol (neu 
fersiwn y lleoliad 
ei hun) 

Arsylwadau 
gweithle, adborth 
gan eraill, 
tasgau wedi’u 
strwythuro 
a myfyrdod 
dysgwyr.

https://beta.gov.wales/food-and-nutrition-childcare-settings-resources
https://beta.gov.wales/food-and-nutrition-childcare-settings-resources
https://beta.gov.wales/food-and-nutrition-childcare-settings-resources
https://allergytraining.food.gov.uk/cymraeg/default.aspx
https://allergytraining.food.gov.uk/cymraeg/default.aspx
https://www.coeliac.org.uk/home/
https://www.coeliac.org.uk/home/
https://www.allergyuk.org
https://www.anaphylaxis.org.uk/
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2.6 Rhoi cefnogaeth i ddeiet cytbwys a hydradu da

Bydd y dysgwr yn cael ei arsylwi yn darparu cymorth 
i ddeiet cytbwys a hydradu da trwy enghreifftiau fel: 
cynorthwyo gyda lleoli ar adeg byrbryd neu bryd bwyd; 
eistedd gyda phlant a chynnig canmoliaeth ac anogaeth; 
cynorthwyo i fwyta a/neu yfed os oes angen; helpu plant i 
wneud dewisiadau bwyd a defnyddio cyllyll a ffyrc, llestri a 
chwpanau priodol i’r oed; cyfrannu at amgylchedd bwyta 
cadarnhaol; yn dilyn cyfarwyddyd a amlinellir mewn 
cynllun unigol plentyn (e.e. cynllun unigol ar gyfer deiet 
arbennig neu angen ychwanegol); gweithio gyda rhieni/
teuluoedd i ddylanwadu bwydydd wedi eu cludo i mewn 
o gartref (e.e. ciniawau wedi eu lapio neu fwyd ar gyfer 
taith).

Mae plant ifanc yn aml yn gallu anghofio yfed pan yn 
cymryd rhan mewn chwarae a gweithgareddau. Bydd 
y dysgwr yn gweithio mewn ffordd sy’n cynorthwyo 
hydradu da er enghraifft: cymell plant i yfed; gosod bwrdd 
dŵr sy’n hawdd mynd ato; goruchwylio plant i dywallt eu 
diodydd eu hunain; darparu cwpanau a gwellt lliwgar; 
monitro gofalus o gymeriant hylif yn unol â gweithdrefn y 
lleoliad. 

Bydd y dysgwr yn gwybod gweithdrefn y lleoliad mewn 
argyfwng (e.e. adwaith alergol i fwyd) a beth i’w wneud 
os oes ganddynt bryderon ynglŷn â maeth neu hydradu 
plentyn.

Fel uchod Arsylwadau 
gweithle, adborth 
gan eraill, 
tasgau wedi’u 
strwythuro 
a myfyrdod 
dysgwyr.
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2.6 Cefnogi plant yn eich gofal i wneud dewisiadau bwyd 
iach

Bydd y dysgwr yn arddangos o leiaf tair enghraifft o 
weithio mewn ffordd sy’n cynorthwyo plant i wneud 
dewisiadau bwyd iach. Gallai hyn gynnwys: 

Rhoi llais i blant a’u cynnwys wrth gynllunio a pharatoi 
prydau bwyd a byrbrydau, cyfrannu at ddatblygiad 
neu weithrediad polisi bwyd lleoliad; darparu 
amrywiaeth a dewis, cynnig bwydydd iach dathliadol, 
darparu cyfleoedd i ddysgu am fwyd trwy chwarae a 
gweithgareddau (e.e. caneuon, llyfrau, siopa, tyfu a 
choginio); rhoi cynnig ar fwydydd iach o ddiwylliannau 
gwahanol; gwahodd aelodau teulu i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau bwyd a/neu amser byrbryd; 
rhannu gwybodaeth gyda theuluoedd (e.e. ar-lein, 
llythyrau newyddion, hysbysfwrdd); dewisiadau bwyd 
cadarnhaol sy’n gosod esiampl ac ymddygiadau amser 
pryd bwyd, yn creu amgylchedd bwyta cadarnhaol; 
defnyddio pethau gwahanol i fwyd ar gyfer gwobrwyo, 
cysur a rheoli ymddygiad; trafod sut mae prydau bwyd 
yn ffitio i drefniadau cartref gyda rhieni/gofalwyr/
teuluoedd; parchu chwant plant am fwyd a chaniatáu 
iddynt beidio â bwyta pan maen nhw’n llawn; cysylltu 
â/cyfeirio rhieni/gofalwyr/teuluoedd/pobl ifanc at 
gynlluniau bwyd cymunedol (e.e. y Cynllun Cychwyn Iach, 
prosiectau coginio rhwng cenedlaethau, cwmnïau bwyd 
cydweithredol neu bantrïau a chynlluniau rhandir/tyfu 
cymunedol).

Gallai dysgwyr hefyd gymryd rhan mewn cynllunio 
gweithredu i gynorthwyo gweithredu Bwyd a Maeth 
mewn lleoliadau Gofal Plant Llywodraeth Cymru: 
Cyfarwyddyd Ymarfer Gorau (gweler rhestrau gwirio a 
ddarperir yn adran 7 o’r cyfarwyddyd).

Mae dysgwyr hefyd yn gallu darparu tystiolaeth trwy 
eu rhan mewn cynlluniau cenedlaethol a lleol sy’n 
cynorthwyo maeth a hydradu e.e. Cynllun Cyn Ysgol Iach 
a Chynaliadwy Llywodraeth Cymru, gwobrau byrbrydau 
lleol a/neu dyddiau/wythnosau ymwybyddiaeth iechyd.

Cynlluniau gweithredu i 
gynorthwyo lleoliadau mewn 
gweithredu Bwyd a Maeth 
mewn Lleoliadau Gofal Plant 
Llywodraeth Cymru: Mae 
Cyfarwyddyd Ymarfer Gorau i’w 
gael yn: https://bit.ly/2AQQMPy

Gweler Canllaw Asesydd ar 
gyfer Uned 002: Iechyd, Llesiant, 
Dysgu a Datblygu am wybodaeth 
a dolenni i flynyddoedd cynnar 
a chynlluniau bwyd a hydradu 
cymunedol.

Mae gwybodaeth am ginio 
iach wedi’i lapio sy’n gallu cael 
ei rhannu gyda theuluoedd/
gofalwyr i’w gweld yn: https://
llyw.cymru/sites/default/files/
publications/2019-02/pecynnau-
cinio-iach-taflen.pdf 

Gall gwybodaeth bellach i blant 
1-4 oed i’w gweld yn  
http://firststepsnutrition.org.

Arsylwadau 
gweithle, adborth 
gan eraill, tasgau 
wedi’u strwythuro 
a myfyrdod 
dysgwyr.

https://bit.ly/2AQQMPy
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/pecynnau-cinio-iach-taflen.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/pecynnau-cinio-iach-taflen.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/pecynnau-cinio-iach-taflen.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/pecynnau-cinio-iach-taflen.pdf
http://firststepsnutrition.org

