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

 Uned 306 Hybu gweithio gyda 
phlant 3-7 oed

Canllawiau cyflwyno
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Canllawiau cyflwyno

Hybu gweithio gyda phlant 3-7 oed

Canl lawiau i  Diwtoria id ac Aseswyr

Yng Nghymru, mae rhaglen o’r enw SGILIAU MAETH AM OESTM 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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Uned 306  Hybu gweithio gyda phlant 3-7 oed

Meini prawf 
asesu
(MPA)

Arweiniad Asesu Deunydd cefnogi

Gweithgareddau 
dysgu awgrymedig 

i’r dysgwr eu 
cwblhau

1.5 Rydych yn deall:

Sut mae gofal plant ac addysg yn y blynyddoedd 
cynnar, blaenoriaethau iechyd y cyhoedd a 
gwasanaethau cefnogi yn ceisio mynd i’r afael ag 
anfantais ymhlith plant

Mae blaenoriaethau cyfredol iechyd y cyhoedd ar 
gyfer plant 3-7 oed yn cynnwys eu helpu i wneud y 
canlynol: bwyta’n dda; bod yn weithgar yn gorfforol; 
sicrhau pwysau iach; sicrhau iechyd y geg da; 
byw mewn amgylchedd cartref feithringar sy’n eu 
hamddiffyn rhag damweiniau ac anafiadau; cael eu 
himiwneiddio’n llawn; mynychu’r ysgol a chyflawni 
canlyniadau datblygiadol a llythrennedd disgwyliedig. 
Mae rhoi’r gorau i ysmygu a llesiant a gwydnwch 
emosiynol y teulu cyfan/gofalwyr yn nodau allweddol 
eraill.  

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 a gweithio mewn 
partneriaeth ag asiantaethau. Mae gan weithwyr 
gofal plant GChDDP rôl werthfawr i’w chwarae o ran 
sicrhau canlyniadau gwell i blant yng Nghymru a 
lleihau effaith tlodi ac anfantais ymhlith plant.

Bydd y dysgwr yn gallu rhoi enghraifft o sut mae 
gofal plant ac addysg yn y blynyddoedd cynnar, 
blaenoriaethau iechyd y cyhoedd a gwasanaethau 
cefnogi yn ceisio mynd i’r afael ag anfantais ymhlith 
plant. Gall yr atebion gynnwys:

• Gall lleoliadau gofal plant ac addysg yn 
y blynyddoedd cynnar ddarparu prydau, 
byrbrydau a diodydd maethlon, a fydd yn helpu 
i amddiffyn iechyd y geg plant a’u hiechyd a 
llesiant cyffredinol. 

• Mae rhaglen Dechrau’n Deg, sy’n cael ei hariannu 
gan Lywodraeth Cymru, yn anelu at ddarparu 
cymorth ac ymyriad cynnar i deuluoedd sy’n byw 
mewn ardaloedd difreintiedig.

Mae ystadegau ar dlodi ymhlith 
plant yng Nghymru ar gael yma:

• https://bit.ly/2sMtBF7

• https://bit.ly/359fqIM

• https://bit.ly/38t5eg7

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/rhaglen-plant-iach-
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

I gael gwybodaeth gyffredinol 
am faeth, gweithgaredd 
corfforol, iechyd rhywiol 
a meddyliol yng Nghymru 
ewch i https://www.
publichealthnetwork.cymru/cy/

Trafodaeth 
broffesiynol a 
myfyrdod dysgwyr

https://bit.ly/2sMtBF7
https://bit.ly/359fqIM
https://bit.ly/38t5eg7
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://icc.gig.cymru/amdanom-ni/ein-blaenoriaethau/
https://icc.gig.cymru/amdanom-ni/ein-blaenoriaethau/
https://icc.gig.cymru/amdanom-ni/ein-blaenoriaethau/
https://llyw.cymru/rhaglen-plant-iach-cymru
https://llyw.cymru/rhaglen-plant-iach-cymru
https://llyw.cymru/rhaglen-plant-iach-cymru
https://llyw.cymru/strategaeth-pwysau-iach
https://llyw.cymru/strategaeth-pwysau-iach
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• Mae buddion sy’n ymwneud â bwyd yng 
Nghymru a’r DU, megis brecwast ysgol am 
ddim, prydau ysgol am ddim, y Rhaglen Gwella 
Gwyliau’r Haf a chynllun Healthy Start, yn anelu 
at helpu teuluoedd sydd ar incwm isel i dderbyn 
deiet cytbwys. 

• Mae gwasanaethau cyngor ariannol yn cefnogi 
pobl sydd mewn dyled ac yn helpu teuluoedd i 
dderbyn y budd-daliadau y mae hawl ganddynt 
i’w cael.

• Mae rhai Awdurdodau Lleol ac eluseannu yng 
Nghymru yn darparu rhaglenni rhianta ac 
ymyriadau i gefnogi perthnasoedd teuluol a 
llesiant emosiynol.

• Mae Cynllun Ysgolion Iach a Chynllun 
Cyn-ysgol Iach, sy’n cael eu hariannu gan 
Lywodraeth Cymru, yn gweithio gydag addysg 
yn y blynyddoedd cynnar ac ysgolion i gefnogi 
iechyd a llesiant plant, eu teuluoedd a staff. 
Enghreifftiau posibl o sut i gyflawni hyn yw i 
gynnwys gweithgaredd corfforol ym mywyd bob 
dydd ac i weithio i gefnogi llesiant emosiynol 
plant. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael o’r lincs awgrymedig 
yn yr adran deunydd cefnogi. 

Gall dysgwyr a theuluoedd/
gofalwyr gysylltu â’u 
Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd lleol am fanylion y 
gwasanaethau sydd ar gael yn 
eu cymuned.


