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Canllawiau cyflwyno

Cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

Canl lawiau ar gyfer T iwtoria id ac Aseswyr

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

Cyhoedd. Gall Deietegwyr Iechyd y Cyhoedd ddarparu gwybodaeth a chanllawiau arbenigol ar faeth a hydradiad 

i blant a phobl ifanc.

I gael rhagor 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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Canllawiau cyflwyno

Cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

Uned 202  Cefnogi  maeth a hydradiad yn y 
blynyddoedd cynnar  

Darllen Hanfodol:

Llywodraeth Cymru (2018). Bwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau 
Gofal Plant: Canllawiau Arferion Gorau. Ar gael o:

 

https://bit.ly/2OUDYkX

Meini 
prawf 
asesu

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.1 Mathau gwahanol o fwydo babanod/plant bach

Bydd y dysgwr yn deall bod mathau gwahanol o fwydo 
babanod/plant bach. Er enghraifft, yn ystod blwyddyn 
gyntaf eu bywydau, gellir bwydo babanod ar y fron 
neu gellir eu bwydo gan ddefnyddio llaeth fformiwla i 
fabanod (neu eu bwydo â chymysgedd gan ddefnyddio 
cyfuniad o’r ddau). Bydd y dysgwr yn ymwybodol bod 
cefnogi menywod i ddechrau bwydo ar y fron a pharhau 
i wneud hynny am gyhyd ag y bydden nhw a’u baban am 
wneud hynny yn flaenoriaeth genedlaethol o ran iechyd y 
cyhoedd. Mae gan fwydo ar y fron lawer o fuddiannau i’r 
fam, y baban a’r gymdeithas ehangach. 

Gall y rhan fwyaf o fabanod sy’n cael eu bwydo â llaeth 
fformiwla i fabanod gael llaeth cyntaf i fabanod am 
flwyddyn gyntaf eu bywydau oni fydd llaeth arbenigol 
wedi’i ragnodi gan feddyg, e.e. ar gyfer alergedd i brotein 
mewn llaeth buwch. Fel arfer, nid oes angen i fabanod 
iach symud ymlaen i laeth “dilynol”, llaeth i “babanod mwy 
llwglyd” na “llaeth i blant bach” oni fydd gweithiwr iechyd 
proffesiynol yn argymell hynny. 

Bydd y dysgwr yn gwybod bod angen i fabanod tua 
6 mis oed gael bwydydd cyflenwol yn ogystal â llaeth 
y fron/llaeth fformiwla i fabanod. Mae hyn er mwyn 
bodloni eu gofynion o ran maeth a chefnogi’r broses 
o ddatblygu sgiliau bwydo - fel arfer, cyfeirir at hyn fel 
“bwydo cyflenwol” neu “gyflwyno bwydydd solet”. Bydd y 
dysgwr yn deall bod dulliau gweithredu gwahanol i fwydo 
cyflenwol ac y gall rhai rhieni/teuluoedd/gofalwyr ddewis 
cynnig mwy o fwyd bys a bawd / bwyd a ddelir â llaw yn 
hytrach na bwydo â llwy (y cyfeirir ato yn aml fel ‘diddyfnu 
a arweinir gan y baban’).  

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Bwydo Cyflenwol

Gweler 10 Cam i Bwysau Iach 
gan Iechyd Cyhoeddus Cymru 
(bwydo ar y fron yw cam 3)

http://www.pobplentyn.cymru

Ceir gwybodaeth am 
fuddiannau bwydo ar y fron yn 
http://www.unicef.org.uk 

Ceir deunyddiau darllen 
ychwanegol ar fathau o laeth 
fformiwla i fabanod sydd ar 
gael yn y DU yn http://www.
firststepsnutrition.org. Gweler 
‘Infant milks: A simple guide 
to infant formula, follow-on 
formula and other infant milks’.

http://www.pobplentyn.cymru
http://www.unicef.org.uk
http://www.firststepsnutrition.org.
http://www.firststepsnutrition.org.
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Meini 
prawf 
asesu

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.2 Canllawiau cenedlaethol cyfredol ar gyfer deiet 
cytbwys i blant gan gynnwys cyflwyno bwydydd solet

Bydd dysgwyr yn gwybod o gwblhau uned craidd lefel 
2 (002) mai’r Canllaw Bwyta’n Dda yw’r model bwyd 
cenedlaethol sy’n seiliedig ar dystiolaeth a argymhellir gan 
lywodraeth y DU ar gyfer polisïau, addysgu a chanllawiau 
bwyta’n iach. 

Bydd dysgwyr yn deall nad yw’r Canllaw Bwyta’n Dda yn 
gymwys i fabanod dan 2 oed, ac y gall plant rhwng 2 a 
5 oed symud yn raddol tuag at ganllawiau bwyta’n iach 
i oedolion a phlant hŷn. Gellir defnyddio Nodiadau’r 
Aseswyr ‘Y Canllaw Bwyta’n Dda: Canllaw i Ymarferwyr 
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant’ i gael rhagor o 
wybodaeth. 

Dylid cynnig amrywiaeth eang o flasau a gweadau yn 
raddol i fabanod o tua 6 mis oed. Bydd y dysgwr yn deall 
y dylai babanod o tua 1 oed fod yn mwynhau amrywiaeth 
o fwydydd a phatrwm prydau rheolaidd o 3 phryd y dydd 
a 2-3 o fyrbrydau maethlon rhyngddynt. Gellir defnyddio 
bwydydd teuluol maethlon sy’n isel mewn halen/siwgr o’r 
dechrau.

Bydd y dysgwr yn gwybod am ‘Bwyd a Maeth ar gyfer 
Lleoliadau Gofal Plant: Canllawiau Arferion Gorau’ gan 
Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yn 2018 ac yn deall sut 
y gellir defnyddio’r canllawiau a’r deunyddiau cysylltiedig 
yn ymarferol er mwyn sicrhau deiet cytbwys a hydradiad i 
fabanod a phlant.

Ceir gwybodaeth am fwydo 
cyflenwol yn seiliedig ar 
ganllawiau cenedlaethol yn:

http://www.pobplentyn.cymru 

http://www.firststepsnutrition.
org 

http://www.nhs.uk

Naw Mis a Mwy (Iechyd 
Cyhoeddus Cymru 2014) – 
http://www.wales.nhs.uk/
sitesplus/documents/861/
Naw%20Mis%20a%20Mwy%20
Fersiwn%202%20April%202015.
pdf 

http://www.healthystart.nhs.uk 

Gweler/cyfeiriwch yn ôl at 
Daflen waith MPA 7.2 uned 002: 
Y Canllaw Bwyta’n Dda a Sut 
mae’n Gymwys i Blant

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Bwydo Cyflenwol

Ceir canllawiau ar gyflwyno 
bwydydd solet a deiet cytbwys 
i blant 0-8 oed hefyd yn ‘Bwyd 
a Maeth ar gyfer Lleoliadau 
Gofal Plant: Canllawiau Arferion 
Gorau’ gan Lywodraeth Cymru: 
https://llyw.cymru/bwyd-
maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-
plant-canllaw-llawn. 

Public Health England (2016). 
Eatwell Guide Booklet. Ar 
gael o: https://www.gov.uk/
government/publications/the-
eatwell-guide

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Canllaw Bwyta’n 
Dda: Canllaw i Ymarferwyr 
Gofal, Chwarae, Dysgu a 
Datblygiad Plant.

Gweithgaredd i 
ddysgwyr MPA 1.2: 
Bwydo Cyflenwol 
(darperir taflen 
atebion).

http://www.pobplentyn.cymru
http://www.firststepsnutrition.org
http://www.firststepsnutrition.org
http://www.nhs.uk
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Naw%20Mis%20a%20Mwy%20Fersiwn%202%20April%202015.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Naw%20Mis%20a%20Mwy%20Fersiwn%202%20April%202015.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Naw%20Mis%20a%20Mwy%20Fersiwn%202%20April%202015.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Naw%20Mis%20a%20Mwy%20Fersiwn%202%20April%202015.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Naw%20Mis%20a%20Mwy%20Fersiwn%202%20April%202015.pdf
http://www.healthystart.nhs.uk
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn
https://www.gov.uk/government/publications/the-eatwell-guide
https://www.gov.uk/government/publications/the-eatwell-guide
https://www.gov.uk/government/publications/the-eatwell-guide
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Meini 
prawf 
asesu

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.3 Bwydydd a diodydd y dylid cyfyngu arnyn nhw a’u 
hosgoi yn y flwyddyn gyntaf

Bydd y dysgwr yn deall pwysigrwydd cyfyngu ar rai 
bwydydd a’u hosgoi yn ystod blwyddyn gyntaf bywyd ac 
yn gallu rhoi enghreifftiau gydag esboniad. 

Bydd dysgwyr yn deall ei bod yn bwysig peidio ag 
ychwanegu halen (yn cynnwys ciwbiau stoc) a siwgr 
at fwydydd babanod gan nad oes eu hangen. Nid yw 
arennau babanod yn ddigon aeddfed i ymdopi â bwydydd 
hallt. Ymysg y bwydydd sy’n uchel mewn siwgr rhydd 
mae bisgedi, melysion a sudd ac ni chânt eu hargymell i 
fabanod. 

Bydd dysgwyr yn gwybod bod bwydydd teuluol cartref 
ar gyfer babanod fel arfer yn fwy maethlon, darbodus ac 
yn defnyddio llai o ddefnydd pacio na bwydydd ‘baban’ 
gwneuthuredig (manufactured)/mewn jar/mewn pecyn. 
Mae bwydydd cartref yn cynnig amrywiaeth eang o flasau 
a gweadau ac maent yn golygu y gall babanod fwynhau 
bwydydd tebyg i blant eraill/plant hŷn yn y lleoliad. 

Bydd y dysgwr yn gwybod mai llaeth (llaeth y fron neu 
laeth fformiwla i fabanod) a dŵr yw’r unig ddiodydd sydd 
eu hangen yn ystod blwyddyn gyntaf bywyd. Fel arfer, nid 
oes angen i fabanod iach symud ymlaen i laeth “dilynol” 
na llaeth i “fabanod mwy llwglyd” (gweler MPA 1.1).

Bydd y dysgwr yn deall y gall rhai bwydydd beri risg 
o dagu i fabanod a phlant ifanc – gweler Nodiadau’r 
Aseswyr/Taflen Dysgwyr.

Bydd y dysgwr yn ymwybodol o’r canllawiau ynghylch 
cyflwyno bywdydd a all achosi adwaith alergaidd, e.e. 
llaeth buwch, wyau, glwten, pysgod a chynhyrchion 
sy’n cynnwys cnau – gweler Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr.

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Bwydo Cyflenwol 
(gweler y dudalen ar fwydydd 
a diodydd y dylid cyfyngu 
arnyn nhw neu eu hosgoi yn 
y flwyddyn gyntaf).

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

http://www.pobplentyn.cymru 

http://www.firststepsnutrition.
org  

Taflen waith MPA 
1.3: Bwydydd y dylid 
cyfyngu arnyn nhw 
neu eu hosgoi yn 
ystod blwyddyn gyntaf 
bywyd

http://www.pobplentyn.cymru
http://www.firststepsnutrition.org
http://www.firststepsnutrition.org
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Meini 
prawf 
asesu

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.4 Rôl maetholion hanfodol er mwyn cefnogi twf, llesiant 
a datblygiad cyfannol

Bydd y dysgwr yn deall pwysigrwydd deiet cytbwys 
ac amrywiol sy’n cynnwys bwydydd o’r grwpiau bwyd 
gwahanol er mwyn sicrhau bod plant yn cael yr holl 
faetholion sydd eu hangen arnynt ar gyfer eu twf, llesiant 
a datblygiad.

Bydd y dysgwr yn gallu enwi maetholion allweddol ar 
gyfer plant 0-8 oed ac yn gallu disgrifio eu rolau allweddol 
yn y corff a ffynonellau deietegol da. Gall y rhain fod 
yn facrofaetholion (e.e. ffibr, brasterau omega 3) neu’n 
ficrofaethion (e.e. haearn, sinc, calsiwm a fitamin D). 

Bydd y dysgwr yn ymwybodol o argymhellion y 
llywodraeth ynghylch fitaminau atodol ar gyfer babanod a 
phlant ifanc.

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Ffynonellau 
Deietegol o Faetholion 
Hanfodol.

Ceir gwybodaeth am 
argymhellion ynghylch 
fitaminau atodol i blant yn 
https://www.healthystart.nhs.
uk/ a http://www.nhs.uk.

Taflen waith MPA 
1.4: Rôl Maetholion 
Hanfodol

1.5 Gofynion maeth a hydradiad ar gamau datblygu 
diffiniedig

Bydd y dysgwr yn deall bod gofynion maeth a hydradiad 
yn amrywio drwy gydol cylch bywyd ac ar gamau 
diffiniedig yn natblygiad plant. 

Bydd y dysgwr yn deall ac yn gallu disgrifio gofyniad 
maeth a hydradiad allweddol ym mhob un o’r camau 
datblygu diffiniedig canlynol: 0-6 mis, 6 mis – 1 oed, 1-4 
oed, 5 oed a throsodd. 

Ceir rhagor o wybodaeth yn Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr. 

Gweler y daflen atebion i 
weithgaredd MPA 1.5

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Gofynion Maeth 
a Hydradiad ar Gamau 
Datblygu Diffiniedig

Gweithgaredd MPA 
1.5: Gofynion Maeth a 
Hydradiad ar Gamau 
Datblygu Diffiniedig 
(darperir taflen 
atebion).

https://www.healthystart.nhs.uk/
https://www.healthystart.nhs.uk/
http://www.nhs.uk
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Meini 
prawf 
asesu

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.6 Ffactorau sy’n dylanwadu ar gymeriant bwyd a diod

Bydd y dysgwr yn deall bod nifer o ffactorau a all 
ddylanwadu ar gymeriant bwyd a diod. Bydd yn gallu rhoi 
o leiaf dair enghraifft ac yn deall y dylanwad arwyddocaol 
y gall ei gael ar y rhain fel ymarferydd sy’n gweithio yn y 
sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Ymysg y ffactorau a all ddylanwadu ar gymeriant bwyd a 
diod mae:

• gofynion deietegol arbennig am resymau meddygol, 
e.e. deiet wedi’i addasu ar gyfer clefyd coeliag, 
alergeddau, anawsterau llyncu

• ffactorau seicolegol (e.e. plentyn yn teimlo’n flinedig, 
yn drist, yn bryderus)

• teimlo o dan bwysau i fwyta
• cyflwyniad cyfyngedig i flasau a gweadau newydd 

gartref
• osgoi bwyd, ymateb â ffieidd-dod (e.e. spaghetti yn 

edrych fel mwydod)
• darparu ar gyfer rhesymau diwylliannol, crefyddol 

neu foesegol (e.e. llysieuol neu fegan)
• y ffordd y caiff y bwyd ei gyflwyno, e.e. siâp, lliw, 

gwead, arogl, maint y dognau
• y dewis o fwyd sydd ar gael
• cam neoffobig datblygiad lle gall plant ifanc fynd yn 

wyliadwrus o fwydydd newydd a bwydydd maent 
wedi’u mwynhau o’r blaen

• yr amgylchedd bwyta, e.e. goleuo, tymheredd, seddi 
ar yr uchder cywir i’r plentyn, lefel sŵn, ymyrraeth 
(e.e. teledu)

• materion iechyd, e.e. ceg ddolurus, dolur gwddf, 
teimlo’n sâl, rhwymedd, anaemia

• arferion dyddiol ehangach yn cynnwys cwsg a lefelau 
gweithgarwch corfforol.

Gall nifer o ffactorau ddylanwadu ar gymeriant bwyd a 
diod mewn ffordd gadarnhaol, fel dangos esiampl dda, 
cyfleoedd i brofi bwyd newydd heb unrhyw bwysau i 
fwyta (e.e. chwarae rôl), gweithgareddau a mentrau 
hwyliog yn ymwneud â bwyd sy’n cynnwys plant 
wrth baratoi a gweini bwyd, rhoi cynnig ar fwydydd o 
ddiwylliannau gwahanol, tyfu a choginio bwyd, bwyta 
gyda chyfoedion ac oedolion eraill, amseroedd prydau/
byrbrydau hamddenol a chymdeithasol, agwedd gyson 
at fwyd gan y sawl sy’n darparu gofal, cyfathrebu rhwng 
lleoliadau a gofal cofleidiol er mwyn sicrhau bod plant yn 
cael swm digonol o fwydydd cytbwys drwy’r dydd.

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Ffactorau a all 
effeithio ar faeth a hydradiad 
ymysg plant a phobl ifanc

Adolygu’r tabl effeithiau posibl 
yn MPA 7.6
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Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.7 Y rhesymau pam na ddylid defnyddio bwyd fel gwobr

Bydd y dysgwr yn deall pwysigrwydd defnyddio dulliau 
amgen sy’n briodol ar gyfer oedrannau er mwyn 
gwobrwyo a rhoi cysur yn hytrach na defnyddio bwyd 
ac yn gallu rhoi enghreifftiau sy’n briodol ar gyfer 
oedrannau, e.e. canmoliaeth, dewis stori neu gân, siart 
wobrwyo.

Bydd y dysgwr yn deall y gall defnyddio bwyd fel gwobr 
danseilio arwyddion eisiau bwyd a llawnder plentyn - gan 
annog y plant i fwyta pan na fydd eisiau bwyd arnynt. Os 
caiff bwydydd sy’n uchel mewn siwgr/braster/halen eu 
defnyddio fel gwobr yn rheolaidd, gall hyn effeithio ar 
ansawdd deiet plentyn a gall gyfrannu at y posibilrwydd 
y bydd y plentyn yn magu pwysau mewn ffordd wael ac y 
bydd ei ddannedd yn pydru. Gall olygu bod bwydydd sy’n 
uchel mewn siwgr/braster/halen sy’n cynnwys llai o faeth 
yn fwy dymunol a ‘gwerthfawr’ i’r plentyn. Ceir rhywfaint 
o dystiolaeth bod defnyddio bwydydd i wneud i blentyn 
deimlo’n dda neu’n well yn gallu arwain at ddibyniaeth ar 
fwydydd i’w helpu i reoleiddio ei emosiynau.

Os caiff digwyddiadau dathlu/partïon eu cynnal er mwyn 
nodi cyflawniadau, bydd y dysgwr yn ystyried sut y gellid 
defnyddio opsiynau nad ydynt yn fwyd neu opsiynau 
bwyd a diod iach.

Ceir awgrymiadau i rieni/
teuluoedd/gofalwyr ar gyfer 
rheoli ymddygiad yn: https://
llyw.cymru/magu-plant-rhowch-
amser-iddo

Ceir gwybodaeth am helpu 
plant i gynnal pwysau iach yn: 
http://www.pobplentyn.cymru

https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo
https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo
https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo
http://www.pobplentyn.cymru
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Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.8 Effaith bosibl maeth a hydradiad gwael

Bydd dysgwyr yn deall bod deiet cytbwys yn bwysig i blant 
am sawl rheswm a bod deiet gwael yn gysylltiedig â’r 
canlynol: 

• methiant i ffynnu 
• rhwymedd 
• diffyg maeth 
• iechyd y geg gwael 
• gorbwysedd a gordewdra 
• diffyg datblygiad gwybyddol/yr ymennydd 
• mwy o risg o heintiau
• lefelau canolbwyntio gwael a llai o allu i ddysgu 
• anaemia
• mwy o risg o glefyd cronig, fel clefyd y galon, strôc, 

diabetes a chanser. 

Gall deiet gwael hefyd effeithio ar iechyd y croen, y gwallt 
a’r ewinedd.  Dylai’r dysgwr allu nodi o leiaf 5 o effeithiau 
posibl maethiad gwael.

Bydd dysgwyr yn gwybod bod maethiad yn hanfodol ar 
bob cam o’r cylch bywyd a byddant yn cydnabod bod 
maethiad yn ystod 1000 o ddiwrnodau cyntaf bywyd 
(o adeg beichiogi i ben-blwydd plentyn yn 2 oed) yn 
arbennig o bwysig ar gyfer gwella canlyniadau iechyd a 
llesiant i genedlaethau’r dyfodol.  

Mae dŵr yn ffurfio cyfran fawr o’r corff a’r ymennydd ac 
os na fydd plant yn yfed digon o hylifau, neu os byddant 
yn colli hylifau heb adfer y lefelau, gallant ddadhydradu. 
Bydd y dysgwr yn deall y gall dadhydradu effeithio ar 
iechyd a llesiant y plentyn ac arwain at syrthni, tymer flin, 
llai o allu i ddysgu a chanolbwyntio a rhwymedd. Bydd 
y dysgwr yn deall y gall dadhydradu ymysg babanod a 
phlant ifanc fod yn ddifrifol os na chaiff ei drin.

Dylai’r dysgwr allu nodi arwyddion posibl o ddadhydradu 
ymysg babanod a phlant (e.e. llai o gewynnau gwlyb, 
syched, ceg sych, wrin tywyll, anadlu’n gyflym, syrthni, 
ffontanél wedi suddo (y man meddal ar ben baban)) a 
gwybod pwy i’w hysbysu os bydd yn ymddangos bod 
baban neu blentyn wedi dadhydradu.

Gweler http://www.nhs.uk 

http://www.pobplentyn.cymru

Taflenni Ffeithiau am Fwyd 
Cymdeithas Ddeieteg Prydain, 
e.e. ‘Children – diet, behaviour 
and learning’ Gweler – http://
www.bda.uk.com 

Gweler adroddiadau Rhaglen 
Mesur Plant Flynyddol Cymru 
ar wefan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru - http://www.wales.nhs.
uk/cym 

https://icc.gig.cymru/
gwasanaethau-a-thimau/
rhaglen-mesur-plant-cymru2/

I gael gwybodaeth am iechyd 
y geg, gweler: https://www.
designedtosmile.org/welcome-
croeso/croeso/?lang=cy 

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Effaith Maethiad ar 
Iechyd a Llesiant.  

Adolygwch y tabl effaith deiet 
yn MPA 7.5

http://www.nhs.uk
http://www.pobplentyn.cymru
http://www.bda.uk.com
http://www.bda.uk.com
http://www.wales.nhs.uk/cym
http://www.wales.nhs.uk/cym
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/rhaglen-mesur-plant-cymru2/
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/rhaglen-mesur-plant-cymru2/
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/rhaglen-mesur-plant-cymru2/
https://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/croeso/?lang=cy
https://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/croeso/?lang=cy
https://www.designedtosmile.org/welcome-croeso/croeso/?lang=cy
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Canllawiau cyflwyno

Cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

Meini 
prawf 
asesu

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.9 Pwysigrwydd hydradiad

Bydd dysgwyr yn deall bod hydradiad da yn hanfodol 
i’r corff a’r ymennydd weithredu, e.e. ar gyfer iechyd y 
coluddyn, y gallu i ddysgu a chanolbwyntio ac ar gyfer 
hwyliau a llesiant cyffredinol (nid oes angen enghreifftiau 
mwy penodol ar gyfer hyn). 

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Pwysigrwydd 
Hydradiad

1.10 Pwrpas cofnodi cymeriant bwyd a diod

Bydd y dysgwr yn gallu amlinellu ei gyfrifoldeb am 
gofnodi cymeriant bwyd a diod plant yn ei ofal a deall 
diben hyn sef: 

• galluogi ymarferwyr i arsylwi ar unrhyw newidiadau 
o ran bwyta ac yfed a rhoi gwybod am unrhyw 
bryderon

• hysbysu rhieni/teuluoedd/gofalwyr ynghylch yr hyn y 
mae eu plentyn yn ei fwyta a’i yfed a pha mor dda y 
mae’n bwyta ac yfed

• sicrhau dulliau cyfathrebu gofalus gydag unrhyw 
ofal cofleidiol er mwyn sicrhau’r cydbwysedd cywir o 
fwydydd, diodydd a maetholion yn ystod y dydd.

Ceir templedi ac adnoddau 
enghreifftiol ar gyfer cynllunio 
maeth a chofnodi cymeriant 
bwyd a diod yn ‘Bwyd a Maeth 
ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant: 
Canllawiau Arferion Gorau’ gan 
Lywodraeth Cymru yn: https://
llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-
gyfer-lleoliadau-gofal-plant-
adnoddau. 

Gweler y templed ‘Annog Plant 
i Fwyta’n Dda’ ar gyfer cofnodi 
cymeriant bwyd a diod.

https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-adnoddau
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-adnoddau
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-adnoddau
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-adnoddau
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Cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

Meini 
prawf 
asesu

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

Rydych yn gallu gweithio mewn ffyrdd sy’n:

1.11 Paratoi a storio bwyd a diod yn unol â 
chyfarwyddiadau penodol ac yn unol â pholisïau a 
gweithdrefnau’r gweithle

Bydd y dysgwr yn deall bod gofyniad cyfreithiol i bob 
lleoliad sy’n paratoi a/neu’n gweini unrhyw fwyd a diod 
ar y safle gael ei gofrestru fel busnes bwyd gyda’r Adran 
Iechyd yr Amgylchedd leol. 

Bydd y dysgwr yn gallu dangos y broses o baratoi a 
storio bwyd gan ddilyn rheoliadau hylendid a diogelwch 
bwyd yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r lleoliad. Er 
enghraifft: 

• golchi ffrwythau a llysiau cyn iddynt gael eu bwyta 
neu eu paratoi gan y plant

• glanhau arwynebau gwaith a chyfarpar yn drylwyr 
cyn paratoi bwyd ar gyfer plant ag alergedd bwyd

• gwirio a chofnodi tymheredd oergell y lleoliad
• defnyddio byrddau torri gwahanol ar gyfer bwydydd 

amrwd a bwydydd sy’n barod i’w bwyta
• gorchuddio a labelu bwydydd cyn eu storio.

Fel tystiolaeth amgen, os bydd yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau coginio â phlant, gallai’r dysgwr gyfrannu 
at y broses o gwblhau’r rhestr wirio a’r asesiad risg 
diogelwch bwyd ar dudalennau 15-20 o ‘Bwyd a Maeth ar 
gyfer Lleoliadau Gofal Plant: Canllawiau Arferion Gorau’ 
gan Lywodraeth Cymru – ‘Hylendid a Diogelwch Bwyd’. 

Gweler adran 6 o ‘Bwyd a 
Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal 
Plant: Canllawiau Arferion 
Gorau’ gan Lywodraeth Cymru: 
https://llyw.cymru/bwyd-
maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-
plant-canllaw-llawn

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd – 
gweler https://www.food.gov.
uk/cy

Pecynnau gwybodaeth Bwyd 
Mwy Diogel, Busnes Gwell 

https://www.food.gov.uk/cy/
canllawiau-busnes/bwyd-mwy-
diogel-busnes-gwell-ar-gyfer-
arlwywyr

https://www.food.gov.uk/cy/
business-guidance/bwyd-mwy-
diogel-busnes-gwell-ar-gyfer-
gwarchodwyr-plant 

Mae hyfforddiant ar-lein 
ar gyfer 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 

Arsylwi ar 
weithleoedd, adborth 
gan eraill a myfyrdod 
gan ddysgwyr.

Cwblhau cofnodion 
yn unol â pholisïau 
a gweithdrefnau’r 
gweithle.

https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn 
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn 
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn 
https://www.food.gov.uk/cy  
https://www.food.gov.uk/cy  
https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/bwyd-mwy-diogel-busnes-gwell-ar-gyfer-arlwywyr 
https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/bwyd-mwy-diogel-busnes-gwell-ar-gyfer-arlwywyr 
https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/bwyd-mwy-diogel-busnes-gwell-ar-gyfer-arlwywyr 
https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/bwyd-mwy-diogel-busnes-gwell-ar-gyfer-arlwywyr 
https://www.food.gov.uk/cy/business-guidance/bwyd-mwy-diogel-busnes-gwell-ar-gyfer-gwarchodwyr-plant
https://www.food.gov.uk/cy/business-guidance/bwyd-mwy-diogel-busnes-gwell-ar-gyfer-gwarchodwyr-plant
https://www.food.gov.uk/cy/business-guidance/bwyd-mwy-diogel-busnes-gwell-ar-gyfer-gwarchodwyr-plant
https://www.food.gov.uk/cy/business-guidance/bwyd-mwy-diogel-busnes-gwell-ar-gyfer-gwarchodwyr-plant
https://allergytraining.food.gov.uk/cymraeg/default.aspx
https://allergytraining.food.gov.uk/cymraeg/default.aspx
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Cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

Meini 
prawf 
asesu

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.12 Cefnogi arferion bwyta ac yfed diogel sy’n annog 
y plentyn i ryngweithio’n gymdeithasol a meithrin 
sgiliau annibyniaeth ac sy’n ystyried ffactorau sy’n 
dylanwadu ar gymeriant bwyd a diod

Mae’r dysgwr yn gweithio mewn ffordd sy’n cefnogi 
arferion bwyta ac yfed diogel sy’n annog rhyngweithio 
cymdeithasol. Gall enghreifftiau o dystiolaeth gynnwys 
cefnogi plant i wneud y canlynol:

• bwyta mewn amgylchedd hylan
• golchi eu dwylo cyn bwyta
• eistedd yn ddiogel (e.e. cael eu clymu mewn cadair 

uchel)
• bwyta wrth y bwrdd yn hytrach na chrwydro o 

amgylch gyda bwyd (perygl o dagu)
• bwyta mewn grwpiau bach gydag ymarferydd gofal 

plant yn bresennol
• datblygu eu sgiliau cyfathrebu, e.e. rhannu eu 

safbwyntiau ar y bwyd sydd ar gael
• mwynhau arferion bwyta prydau a byrbrydau yn 

rheolaidd yn hytrach na phigo.

Bydd y dysgwr hefyd yn gweithio mewn ffordd sy’n 
cefnogi plant i ddatblygu sgiliau annibyniaeth, e.e. 
gwneud dewisiadau am fwydydd iach, cael llais wrth 
gynllunio bwydlenni, helpu i osod y bwrdd a chlirio ar 
adegau prydau a byrbrydau, helpu i baratoi byrbrydau a 
helpu eu hunain gyda chymorth pan fydd angen.

Mae’r dysgwr yn gweithio mewn ffordd sy’n ystyried 
ffactorau sy’n dylanwadu ar gymeriant bwyd a diod a 
amlinellir yn MPA 1.6. 

Gweler adran 3 o ‘Bwyd a 
Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal 
Plant: Canllawiau Arferion 
Gorau’ gan Lywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/bwyd-
maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-
plant-canllaw-llawn

Arsylwi ar 
weithleoedd, adborth 
gan eraill a myfyrdod 
gan ddysgwyr.

https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn
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Cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

Meini 
prawf 
asesu

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.13 Annog plant i brofi bwydydd newydd

Bydd y dysgwr yn deall pwysigrwydd annog plant i brofi 
bwydydd newydd er mwyn eu helpu i gael deiet amrywiol 
a dylanwadu ar eu dewisiadau o ran blasau ar gyfer 
gweddill eu hoes. 

Bydd y dysgwr yn dangos o leiaf ddwy enghraifft o weithio 
mewn ffordd sy’n cefnogi plant i brofi bwydydd newydd a 
allai gynnwys: 

• rhoi llais i blant a’u cynnwys wrth gynllunio a pharatoi 
prydau a byrbrydau

• cynnig amrywiaeth a dewis
• rhoi cyfleoedd i brofi bwydydd newydd drwy chwarae 

a gweithgareddau (e.e. siopa, cysylltu bwydydd 
newydd â straeon neu ganeuon, tyfu, blasu, coginio, 
mynd i’r farchnad, chwarae rôl, e.e. siop fwyd, caffi 
bwydydd iach)

• rhoi cynnig ar fwydydd iach o wledydd a diwylliannau 
gwahanol. 

Bydd y dysgwr yn dangos agwedd gadarnhaol at fwydydd 
newydd yn ei waith a bydd yn dangos esiampl dda i’r 
plant mewn perthynas â blasu a mwynhau bwydydd 
newydd. 

Ceir gwybodaeth am ‘Reoli 
Amser Prydau’ i’w rhannu â 
theuluoedd yn: https://llyw.
cymru/magu-plant-rhowch-
amser-iddo

Arsylwi ar 
weithleoedd, adborth 
gan eraill a myfyrdod 
gan ddysgwyr.

https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo
https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo
https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo
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Cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

Meini 
prawf 
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Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.14 Ymateb yn gadarnhaol pan fydd plentyn yn gwrthod 
bwyd a diod, gan wneud addasiadau fel y bo angen

Bydd y dysgwr yn deall pwysigrwydd ymateb yn 
gadarnhaol i achosion o wrthod bwyd a diod a 
phwysigrwydd dangos esiampl dda o ymddygiadau bwyta 
ac yfed iach.

Bydd y dysgwr yn dangos ei fod yn gweithio mewn ffordd 
sy’n:

• osgoi labelu plant neu ddefnyddio iaith negyddol 
o’u blaenau, e.e. ‘mae’n ffyslyd’, ‘mae’n un gwael am 
fwyta’

• mynd â bwyd heb ei fwyta oddi yno heb ffwdan
• defnyddio anogaeth ysgafn i fwyta ac yfed
• canmol ymdrechion i drio bwydydd newydd
• osgoi rhoi pwysau neu berswadio
• osgoi llwgrwobrwyo i fwyta neu yfed
• parchu archwaeth plant
• gadael i blant roi’r gorau i fwyta pan fyddant yn llawn.

Os bydd plentyn yn gwrthod bwyta neu yfed, bydd y 
dysgwr yn mynd ati i chwilio am ffyrdd o’i annog, e.e.: 

• helpu i leoli, cymorth i fwyta/yfed
• bwyta gydag eraill/ffrindiau
• rhoi digon o amser i fwyta
• cyflwyno byrbrydau yn gyson os yw’r plant yn llwglyd 

ar adegau gwahanol
• sicrhau bod gan y plentyn gyllell a fforc a chwpan sy’n 

briodol ar gyfer ei oedran
• cyfyngu ar ymyrraeth adeg pryd/byrbryd
• cynnig bwydydd bys a bawd os byddai’n well ganddo 

fwydo ei hun
• dilyn canllawiau iechyd proffesiynol a ddarperir gan 

riant (e.e. addasu gwead).  

Bydd y dysgwr yn gwybod pwy i’w hysbysu os bydd 
ganddo bryderon am y ffaith bod plentyn yn gwrthod 
bwyd a diod. 

Arsylwi ar 
weithleoedd, adborth 
gan eraill a myfyrdod 
gan ddysgwyr.
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Deilliant Dysgu 1: 

Cefnogi maeth a hydradiad plant.
Rydych yn deall:

Deunydd ategol

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.15 Annog plant i yfed digon o hylif

Yn aml, bydd plant ifanc yn anghofio yfed pan fyddant yn 
chwarae neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau. Bydd 
y dysgwr yn gweithio mewn ffordd sy’n cefnogi lefelau 
hydradu da, er enghraifft: 

• annog plant i yfed
• gosod bwrdd dŵr sy’n hawdd ei gyrraedd
• goruchwylio plant i arllwys eu diodydd eu hunain
• darparu cwpanau a gwellt lliwgar
• monitro’r lefelau hylif a gymerir yn ofalus yn unol â 

gweithdrefn y lleoliad. 

Disgwylir i ddysgwyr weithio mewn ffordd sy’n hyrwyddo 
dŵr plaen a llaeth fel yr unig ddiodydd sydd eu hangen 
ar blant 0-8 oed ac sy’n annog plant o tua 1 oed i yfed o 
gwpan agored.  

Bydd dysgwyr yn deall pwysigrwydd dull o ystyried yr 
amgylchedd bwyd sy’n seiliedig ar werthoedd a hawliau, 
yn cynnwys mynediad i ddŵr yfed ffres bob amser.

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Pwysigrwydd 
Hydradiad

Arsylwi ar 
weithleoedd, adborth 
gan eraill a myfyrdod 
gan ddysgwyr.

1.16 Cyfrannu at gofnodi a monitro cymeriant bwyd a diod

Bydd y dysgwr yn gallu rhoi enghraifft o gofnod y mae 
wedi’i gwblhau ar gyfer plentyn sy’n monitro cymeriant 
bwyd a diod yn unol â dulliau o weithio o fewn y lleoliad. 
Bydd y cofnod yn gyflawn, yn glir ac yn ddarllenadwy.

https://llyw.cymru/bwyd-
maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-
plant-adnoddau. Ceir templed 
enghreifftiol yn ‘Annog Plant i 
Fwyta’n Dda’ ar gyfer cofnodi 
cymeriant bwyd a diod.

Arsylwi ar 
weithleoedd, adborth 
gan eraill a myfyrdod 
gan ddysgwyr.

Templed Llywodraeth 
Cymru neu fersiwn y 
lleoliad ei hun.

https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-adnoddau
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-adnoddau
https://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-adnoddau

