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Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad 
Plant: Ymarfer ac Ymarfer a Theori

Uned 304 Hybu gofal plant 0-2 
oed

Canllawiau cyflwyno
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Canllawiau cyflwyno

 Hybu gofal plant 0-2 oed

Canl lawiau i  Diwtoria id ac Aseswyr

Yng Nghymru, mae rhaglen o’r enw SGILIAU MAETH AM OES TM sy’n cael ei chyflwyno gan rwydwaith o Ddeietegwyr 

Iechyd y Cyhoedd. Gall Deietegwyr Iechyd y Cyhoedd ddarparu gwybodaeth arbenigol ac arweiniad ar faeth a 

hydradu i blant a phobl ifanc. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Lisa Williams, Hwyluswr 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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Canllawiau cyflwyno

 Hybu gofal plant 0-2 oed

Uned 304 Hybu gofal  plant 0-2 oed

Meini prawf 
asesu
(MPA)

Arweiniad Asesu Deunydd cefnogi

Gweithgareddau 
dysgu awgrymedig 

i’r dysgwr eu 
cwblhau

1.5 Rydych yn deall:

Blaenoriaethau iechyd y cyhoedd cyfredol ar gyfer 
plant 0-2 oed a’u manteision

Bydd y dysgwr yn ymwybodol bod y 1000 diwrnod cyntaf 
o fywyd, o genhedliad tan ail ben-blwydd y plentyn, yn 
adeg dyngedfennol pan gaiff y sylfeini ar gyfer iechyd a 
datblygiad eu gosod.

Mae blaenoriaethau iechyd y cyhoedd ar gyfer plant dan 
2 oed a’u teuluoedd/gofalwyr yn cynnwys cefnogaeth i: 
fwydo eu babi ar y fron; datblygu perthnasoedd agos a 
chariadus; bwyta’n dda; bod yn weithgar yn gorfforol; 
rhoi’r gorau i ysmygu; sicrhau pwysau iach erbyn iddynt 
ddechrau yn yr ysgol; sicrhau golwg a chlyw iach; cael eu 
himiwneiddio’n llawn; sicrhau iechyd y geg da; cyrraedd 
neu ragori ar gerrig milltir datblygiadol (e.e. iaith a 
chyfathrebu) a byw mewn amgylchedd cartref feithringar 
sy’n eu hamddiffyn rhag damweiniau. Mae iechyd meddwl 
amenedigol* y fam a llesiant a gwydnwch emosiynol y 
teulu cyfan/gofalwyr yn nodau allweddol eraill.

Bydd y dysgwr yn deall bod buddion bwriadedig 
blaenoriaethau iechyd cyhoeddus yn cynnwys: lleihau 
effaith tlodi ac anfantais plant; gwella profiadau bywyd 
cynnar; lleihau’r nifer o achosion o glefydau cronig yn 
hwyrach mewn bywyd (e.e. diabetes, strôc, clefyd y galon) 
a lleihau anghydraddoldebau iechyd. Mae Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi nodau 
trosfwaol i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Bydd y dysgwr yn deall na fydd un gwasanaeth, sy’n 
gweithio ar ei ben ei hun, yn sicrhau’r effaith gadarnhaol 
ar iechyd a llesiant plant sy’n ofynnol. Mae angen dull 
cyfannol. Mae gan weithwyr gofal plant GChDDP rôl 
werthfawr i’w chwarae o ran sicrhau canlyniadau gwell i 
blant yng Nghymru.

Mae gwybodaeth 
gefndirol am destunau 
Iechyd y Cyhoedd cyfredol 
(gan gynnwys Profiad 
Niweidiol yn Ystod 
Plentyndod, pwysau iach, 
imiwneiddiadau) i’w gweld 
yn: https://icc.gig.cymru/
pynciau/

Ar gyfer y cyd-destun 
strategol gweler Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 
https://futuregenerations.
wales/cy/about-us/
future-generations-act/ 
a strategaeth Iechyd 
Cyhoeddus Cymru ar gyfer 
2018-2030: Gweithio i 
Wireddu Dyfodol Iachach 
i Gymru 
https://icc.gig.cymru/
amdanom-ni/ein-
blaenoriaethau/

I gael gwybodaeth am 
Raglen Plant Iach Cymru 
ewch i: https://llyw.cymru

Mae strategaeth tymor 
hir Llywodraeth Cymru er 
mwyn helpu lleihau ac atal 
gordewdra yng Nghymru 
i’w gweld yn: https://
llyw.cymru/strategaeth-
pwysau-iach

Mae cynllun gweithredu 
5 mlynedd Cymru gyfan 
Llywodraeth Cymru i’w 
gweld yn: https://bit.
ly/33Fhary

Trafodaeth 
broffesiynol a 
myfyrdod dysgwyr

https://icc.gig.cymru/pynciau/
https://icc.gig.cymru/pynciau/
https://futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://llyw.cymru
https://llyw.cymru/strategaeth-pwysau-iach
https://llyw.cymru/strategaeth-pwysau-iach
https://llyw.cymru/strategaeth-pwysau-iach
https://bit.ly/33Fhary
https://bit.ly/33Fhary
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Canllawiau cyflwyno

 Hybu gofal plant 0-2 oed

Meini prawf 
asesu
(MPA)

Arweiniad Asesu Deunydd cefnogi

Gweithgareddau 
dysgu awgrymedig 

i’r dysgwr eu 
cwblhau

Bydd y dysgwr yn gallu rhoi enghreifftiau o sut mae 
blaenoriaeth iechyd y cyhoedd wedi’u hintegreiddio i’r 
ddarpariaeth. Dylai’r dysgwr ganolbwyntio ar ddulliau 
gweithredu tymor hir, cynaliadwy yn hytrach na 
digwyddiadau unigol. Gallai enghreifftiau gynnwys cefnogi 
mamau i barhau i fwydo ar y fron; cynnig darpariaeth 
bwyd yn unol â chanllawiau Arfer Gorau Llywodraeth 
Cymru; gweithio gydag Ymwelwyr Iechyd lleol i hybu 
brechiadau; darparu cyfleoedd ar gyfer chwarae egnïol; 
darparu amgylchedd sy’n gyfoethog o ran cyfathrebu ac 
iaith; bod yn rhan o Gynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy 
Llywodraeth Cymru; cyfeirio’n rheolaidd at fentrau yn y 
gymuned e.e. Grwpiau rhianta Dechrau’n Deg, Cychwyn 
Iach a chyngor ar arian.

Dylai’r dysgwr fod yn gyfarwydd â pholisïau a 
gweithdrefnau lleol pe byddai ganddo bryderon ynghylch 
llesiant, datblygiad a/neu ddiogelwch plentyn/teulu/
gofalwyr.

*yn ystod beichiogrwydd a’r flwyddyn gyntaf ar ôl y geni.

I gael gwybodaeth am 
iechyd meddwl mamau 
ewch i: https://www.mind.
org.uk/

I gael gwybodaeth 
am iechyd y geg yn 
Nghymru ewch i: http://
www.designedtosmile.
org/welcome-croeso/
croeso/?lang=cy

Gall dysgwyr a 
theuluoedd/gofalwyr 
gysylltu â’u Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd lleol am 
fanylion y gwasanaethau 
sydd ar gael yn eu 
cymuned.
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https://www.mind.org.uk/
http://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/croeso/?lang=cy
http://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/croeso/?lang=cy
http://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/croeso/?lang=cy
http://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/croeso/?lang=cy

