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Canllawiau cyflwyno

Uned 302 Hybu 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 

Cyhoeddus. 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

Uned 302 Hybu Maeth a Hydradiad yn y Blynyddoedd Cynnar

Uned 302 Hybu Maeth a Hydradiad yn y 
Blynyddoedd Cynnar

Darllen Hanfodol:

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

 

http://bit.ly/2oqxUUL

Canllawiau Public Health England (2016) ar y cyd â Llywodraeth 
Cymru: Y Canllaw Bwyta’n Dda. Ar gael o: 

 

http://bit.ly/2oWzXQj

Mae gwefan NHS Choices hefyd yn cynnwys deunydd darllen 
cefndirol defnyddiol ar ddeiet cytbwys: 

 

http://bit.ly/2AI3csX

http://bit.ly/2oqxUUL
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Canllawiau cyflwyno

Uned 302 Hybu Maeth a Hydradiad yn y Blynyddoedd Cynnar

Meini prawf 
asesu 
(MPA)

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: Cefnogi maeth a 

 hydradiad plant.
Deall:

Deunyddiau cefnogi

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.1 Mathau gwahanol o fwydo:

Bydd y dysgwr yn deall bod dulliau gwahanol o 
fwydo. 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’ o’r ddau gan 
ddefnyddio llaeth y fron a llaeth fformiwla).  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 babi am wneud 
hynny yn flaenoriaeth o ran iechyd cyhoeddus yng 
Nghymru. 

Bydd y dysgwr yn gwybod bod angen i fabanod tua 
6 mis oed gael bwydydd ategol 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 ategol” neu “gyflwyno bwydydd solet”. Bydd 
y dysgwr yn deall bod dulliau gweithredu gwahanol i 
fwydo ategol ac y gall rhai rhieni/teuluoedd/gofalwyr 
ddewis cynnig mwy o fwyd bys a bawd/a ddelir â llaw 
yn hytrach na bwydo â llwy.  

Bydd y dysgwr yn deall y gall y penderfyniadau 
y mae teuluoedd yn eu gwneud ynghylch bwydo 
fod yn gymhleth a gall sawl ffactor ddylanwadu ar 
y penderfyniadau hynny, gan gynnwys rhwystrau 
gwirioneddol a chanfyddedig. Bydd yn deall pa mor 
bwysig yw gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd 
ynghylch y ffordd yr hoffent i’w faban gael ei fwydo.  

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Gwahanol fathau o 
fwydo babanod/plant bach 
(Lefel 2 GChDDP Ymarfer a 
Theori Uned 202). 

I gael gwybodaeth am 
fuddiannau bwydo ar y fron 
a goresgyn heriau, ewch i 
https://www.unicef.org.uk. 
Gall Bydwragedd ac Ymwelwyr 
Iechyd lleol ddarparu manylion 
am grwpiau cymorth ar gyfer 
bwydo ar y fron yn yr ardal.

Ceir deunyddiau darllen 
ychwanegol ar fathau o laeth 
fformiwla i fabanod sydd ar 
gael yn y DU yn https://www.
firststepsnutrition.org. Gweler 
‘Infant milks: A simple guide 
to infant formula, follow-on 
formula and other infant 
milks’. Mae’r wybodaeth hon yn 
ddiduedd ac mae wedi’i gwella 
gan Fenter Cyfeillgar i Fabanod 
Sefydliad Iechyd y Byd.

Gallwch ffonio llinell gymorth 
bwydo ar y fron y DU ar 0300 
100 0212. 

Wedi’i asesu’n 
gyfannol drwy dasgau 
strwythuredig.

https://www.unicef.org.uk
https://www.firststepsnutrition.org
https://www.firststepsnutrition.org
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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. 

Fodd bynnag, 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 Weithwyr Gofal Plant y Blynyddoedd 
Cynnar’ i gael rhagor o wybodaeth. 

Byddant yn gwybod ble i ddod o hyd i ganllawiau ar 
faint dognau i blant sy’n seiliedig ar dystiolaeth a bod 
angen patrwm rheolaidd o brydau bwyd a byrbrydau 
ar blant er mwyn diwallu eu hanghenion maethol.

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 blwydd 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 gyfarwydd â 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 mewn gofal 
plant.  

Gallwch ddod o hyd i 
ganllawiau ar gyflwyno 
bwydydd solet yn: 
https://pobplentyn.cymru  
https://www.firststepsnutrition.
org  
https://www.nhs.uk.

Naw Mis a Mwy (Iechyd 
Cyhoeddus Cymru 2014) – 
Wrthi’n cael ei adolygu. 
https://www.healthystart.nhs.
uk.

Ceir canllawiau ar gyflwyno 
bwydydd solet a deiet cytbwys 
i blant hefyd yn Bwyd a Maeth 
ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant: 
Canllawiau Arferion Gorau 
gan Lywodraeth Cymru (2018) 
https://llyw.cymru/bwyd-
maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-
plant-canllaw-llawn. 

Eatwell Guide Booklet 
Public Health England (2016) 
ar y cyd â Llywodraeth Cymru. 
Ar gael o: https://www.nhs.uk/
live-well/eat-well/the-eatwell-
guide/. 

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Egwyddorion deiet 
cytbwys a hydradu da i blant 
(Lefel 2 GChDDP Craidd Uned 
002 MPA 7.2).

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Gwahanol fathau o 
fwydo babanod/plant bach 
(Lefel 2 GChDDP Ymarfer a 
Theori Uned 202).

Darllenwch/cyfeiriwch yn ôl at 
daflenni gwaith Lefel 2 GChDDP 
Craidd Uned 002 MPA 7.2: 
Y Canllaw Bwyta’n Dda a Sut 
mae’n Gymwys i Blant ac Lefel 
2 GChDDP Ymarfer a Theori 
Uned 202: Gwahanol fathau o 
fwydo babanod/plant bach.

Wedi'i asesu'n 
gyfannol drwy dasgau 
strwythuredig.

http://everychildwales.co.uk/?lang=cy
https://www.firststepsnutrition.org
https://www.firststepsnutrition.org
https://www.nhs.uk
https://www.healthystart.nhs.uk
https://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.nhs.uk/live-well/eat-well/the-eatwell-guide/
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/the-eatwell-guide/
https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/the-eatwell-guide/
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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 clir. 

Bydd dysgwyr yn deall ei bod yn bwysig peidio 
ag ychwanegu halen (yn cynnwys ciwbiau stoc, 
gronynnau grefi, sawsiau) at fwydydd babanod gan 
nad yw eu harennau yn gallu prosesu lefelau uchel 
o halen. Gall bwydydd a diodydd sy’n uchel mewn 
siwgrau rhydd megis bisgedi, melysfwyd a sudd 
achosi pydredd dannedd. Bydd gan fabanod hoffter 
cynhenid (naturiol) o flasau melys felly mae’n bwysig 
eu cyflwyno i amrywiaeth eang o flasau gan gynnwys 
pethau sawrus a chwerw.

Bydd dysgwyr yn gwybod bod bwydydd teuluol 
cartref ar gyfer babanod fel arfer yn fwy maethlon, 
darbodus ac yn defnyddio llai o ddeunydd pecynnu 
na bwydydd ‘babi’ gwneuthuredig/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 wrth y 
bwrdd. 

Bydd y dysgwr yn gwybod mai llaeth (llaeth y fron 
neu laeth fformiwla i fabanod) a dŵr plaen 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 penodol 
achosi i rywun dagu a bod gan weithwyr gofal plant 
rôl bwysig i’w chwarae o ran helpu babanod i aros yn 
ddiogel yn ystod prydau bwyd.

Bydd y dysgwr yn gallu disgrifio’r canllawiau ynghylch 
cyflwyno bwydydd 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 
(Lefel 2 GChDDP Ymarfer a 
Theori Uned 202) – 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:  
 
Commercial foods for infants 
and young children in the 
WHO European Region (2019): 
https://bit.ly/35kzG9M

https://www.pobplentyn.cymru   
https://www.firstepsnutrition.
org (gweler gwybodaeth am 
gyflwyno bwydydd solet, 
bwydydd babi wedi’u prosesu a 
llaeth i fabanod yn y DU).

Darllenwch/cyfeiriwch yn ôl 
at daflen waith: Bwydydd y 
dylid Cyfyngu arnyn nhw neu eu 
Hosgoi yn ystod Blwyddyn Gyntaf 
Bywyd (Lefel 2 GCHDDP Ymarfer 
a Theori Uned 201). 

Wedi’i asesu’n 
gyfannol drwy dasgau 
strwythuredig.

http://everychildwales.co.uk/?lang=cy
https://www.firststepsnutrition.org/
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Deunyddiau cefnogi
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dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.4 Rôl maetholion hanfodol er mwyn cynnal deiet 
cytbwys a chefnogi 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. ffeibr neu 
ficrofaetholion e.e. haearn, sinc, calsiwm, fitamin D a 
brasterau omega 3.

Bydd y dysgwr yn gallu disgrifio argymhellion y 
llywodraeth ynghylch fitaminau atodol i fabanod 
a phlant ifanc a gwybod sut i gyfeirio teuluoedd 
at gymorth ar gyfer dewis cynnyrch priodol (h.y. 
fferyllydd, deietegydd, ymwelydd iechyd, bydwraig).

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Rôl maetholion 
hanfodol er mwyn cefnogi twf, 
llesiant a datblygiad cyfannol 
(Lefel 2 GChDDP Ymarfer Uned 
202).

Ceir gwybodaeth am 
argymhellion ynghylch 
fitaminau atodol i blant yn 
https://www.healthystart.
nhs.uk, https://www.nhs.uk 
a https://www.bda.uk.com/
foodfacts  
(gweler yr adran Ffeithiau am 
Fwyd – Fitamin D).

Wedi'i asesu'n 
gyfannol drwy dasgau 
strwythuredig.

https://www.healthystart.nhs.uk
https://www.healthystart.nhs.uk
https://www.nhs.uk
https://www.bda.uk.com/foodfacts
https://www.bda.uk.com/foodfacts
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cwblhau

1.5 Gofynion maeth a hydradiad ar gamau datblygu 
diffiniedig

Bydd y dysgwr yn deall bod gofynion maeth a 
hydradiad yn amrywio drwy gydol y cylch bywyd. 

Bydd y dysgwr yn deall ac yn gallu esbonio gofyniad 
deietegol allweddol ym mhob un o’r camau datblygu 
canlynol yn ystod babandod a phlentyndod: 0-6 mis, 
6 mis – 1 oed, 1-4 oed, 5 oed a throsodd. Bydd yn 
deall bod maint dognau a argymhellir yn amrywio yn 
dibynnu ar oedran y plentyn a bydd yn gwybod ble i 
gael gafael ar ganllawiau cysylltiedig. 

Gweler yr adran deunyddiau ategol i gael 
gwybodaeth i lywio trafodaeth a dysgu.

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Gofynion maeth ar 
gamau datblygu diffiniedig 
(Lefel 3 GChDDP Ymarfer a 
Theori Uned 302 MPA1.5).

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Egwyddorion deiet 
cytbwys a hydradu da i blant 
(Lefel 2 GChDDP Craidd Uned 
002 MPA7.2).

Ceir canllawiau ar faint 
dognau i blant a theuluoedd 
yn: https://www.cwt.org.uk, 
https://www.firststepsnutrition.
org/  a Chanllawiau Arferion 
Gorau Bwyd a Maeth ar gyfer 
Lleoliadau Gofal Plant: https://
llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-
gyfer-lleoliadau-gofal-plant-
canllaw-llawn.

Taflen atebion ar gyfer y 
gweithgaredd: Gofynion math 
a hydradiad yn ystod cyfnodau 
datblygiad diffiniedig (Lefel 2 
GChDDP Ymarfer a Theori Uned 
202 MPA1.5).

Wedi'i asesu'n 
gyfannol drwy dasgau 
strwythuredig.

https://www.cwt.org.uk
https://www.firststepsnutrition.org/
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://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn
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Deunyddiau cefnogi

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 bum enghraifft ac yn deall y dylanwad 
helaeth y gall hyn ei gael ar y rhain fel gweithiwr gofal 
plant 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, diabetes, alergeddau, anawsterau llyncu. 

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

• Teimlo 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).
• Problemau synhwyraidd – mae rhai plant yn 

arbennig o sensitif i wead, arogl, blas a sŵn.
• 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 bryderus wrth fwyta bwydydd newydd. 
• Yr amgylchedd bwyta e.e. goleuo, tymheredd, 

seddi ar yr uchder cywir i’r plentyn, lefel sŵn, 
ymyrraeth (e.e. sgriniau).

• Materion iechyd e.e. ceg llidiog, dolur gwddf, 
teimlo’n sâl, rhwymedd, anemia, adlifiad. 

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

• Meddyginiaethau e.e. gall rhai effeithio ar 
archwaeth.

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Ffactorau a all 
effeithio ar faeth a hydradiad 
ymysg plant (Lefel 2 GChDDP 
Craidd Uned 002 MCA 7.6).

Cyfeiriwch yn ôl at y Daflen 
waith: Ffactorau sy’n gallu 
effeithio ar faeth a hydradiad 
(Lefel 2 GChDDP Craidd Uned 
002 MCA 7.6).

Wedi’i asesu’n 
gyfannol drwy dasgau 
strwythuredig.
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1.6 
(Parhad)

Gall nifer o ffactorau ddylanwadu mewn ffordd 
gadarnhaol ar gymeriant bwyd a diod, megis:

• modelau rôl
• cyfleoedd i brofi bwyd newydd heb unrhyw 

bwysau i fwyta (e.e. chwarae rôl)
• gweithgareddau a mentrau bwyd hwyliog
• cynnwys plant yn y gwaith o baratoi a gweini 

bwyd
• blasu bwydydd eraill o ddiwylliannau gwahanol
• tyfu a choginio bwyd
• bwyta gyda chyfoedion ac oedolion eraill 
• adegau prydau bwyd/byrbrydau hamddenol a 

chymdeithasol
• darparwyr gofal yn defnyddio dull cyson o gynnig 

bwyd
• cyfathrebu rhwng lleoliadau 
• gofal cofleidiol er mwyn sicrhau bod plant yn cael 

digon o fwydydd cytbwys drwy’r dydd. 

Mae gan weithwyr gofal plant y potensial i 
ddylanwadu ar gymeriant bwyd a diod yn y 
cartref drwy ddatblygu cydberthnasau cefnogol â 
theuluoedd.
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1.7 Y rhesymau pam na ddylid defnyddio bwyd fel 
gwobr

Bydd y dysgwr yn deall pwysigrwydd defnyddio 
dewisiadau amgen yn lle bwyd sy’n briodol i oedran y 
plant ar gyfer gwobrwyo, cysuro ac annog ymddygiad 
cadarnhaol. Bydd hefyd yn gallu rhoi enghreifftiau 
sy’n briodol yn ddatblygiadol e.e. canmoliaeth, dewis 
stori neu gân, siart gwobrwyo, cael rôl arbennig am y 
diwrnod.

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 bydd dathliadau/partïon yn cael eu cynnal i nodi 
cyflawniadau, bydd y dysgwr yn gallu cynllunio 
dewisiadau bwyd a diod iach yn unol â Chanllawiau 
Arferion Gorau gan Lywodraeth Cymru (e.e. 
pizzas llysiau cartref, crudité llysiau a dipiau, salad 
ffrwythau, brechdanau a wrapiau).

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

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

Bwyd a Maeth ar gyfer 
Lleoliadau Gofal Plant: 
Canllawiau Arferion Gorau. 
https://llyw.cymru/bwyd-
maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-
plant-canllaw-llawn.

Gweler http://www.
childfeedingguide.co.uk i gael 
rhagor o wybodaeth ynghylch 
pam na ddylid defnyddio bwyd 
fel gwobr.

Wedi’i asesu’n 
gyfannol drwy dasgau 
strwythuredig.

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://everychildwales.co.uk/?lang=cy
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
http://www.childfeedingguide.co.uk
http://www.childfeedingguide.co.uk
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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 phroblemau megis: methiant i 
ffynnu, rhwymedd, diffyg maeth a diffyg fitaminau/
mwynau, anemia oherwydd diffyg haearn, iechyd y 
geg gwael, gorbwysau a gordewdra, diffyg datblygiad 
gwybyddol/yr ymennydd,  mwy o risg o heintiau, 
lefelau canolbwyntio gwael a llai o allu i ddysgu, 
mwy o risg o glefyd cronig, fel clefyd y galon, strôc, 
diabetes a chanser. Gall deiet gwael hefyd effeithio ar 
iechyd yr esgyrn. Dylai’r dysgwr allu amlinellu o leiaf 
5 o effeithiau posibl maethiad gwael. Bydd yn deall 
y rôl bwysig y gall gweithwyr gofal plant GChDDP ei 
chwarae o ran atal maeth a hydradiad gwael o fewn 
ffiniau eu rôl.

Bydd dysgwyr yn deall 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, 
gallent ‘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 mewn babanod a phlant e.e. llai o 
gewynnau gwlyb, syched, ceg sych, wrin tywyll, 
anadlu’n gyflym, syrthni, ffontanél suddedig (sef 
y man meddal ar ben babi). Bydd yn ymwybodol 
o bolisïau a gweithdrefnau ei weithle/lleoliad ar 
roi gwybod am bryderon ynghylch maeth a/neu 
hydradiad plentyn. 

Gweler NHS: https://www.nhs.
uk  
Every Child Wales ar wefan 
Iechyd Cyhoeddus Cymru: 
https://pobplentyn.cymru.

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

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

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

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Pwysigrwydd maeth 
a hydradiad i iechyd a llesiant 
plant (Lefel 2 GChDDP Craidd 
Uned 002).

Darllenwch/cyfeiriwch yn ôl 
at daflen waith: Pwysigrwydd 
deiet cytbwys er mwyn cefnogi 
iechyd, datblygiad a thwf plant 
i’r graddau gorau posibl (Lefel 
2 GChDDP Craidd Uned 002 
MPA7.5).

Wedi'i asesu'n 
gyfannol drwy dasgau 
strwythuredig.

https://www.nhs.uk
https://www.nhs.uk
http://everychildwales.co.uk/?lang=cy
https://www.bda.uk.com
https://www.bda.uk.com
https://www.wales.nhs.uk/cym
https://www.wales.nhs.uk/cym
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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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 (helpu i osgoi rhwymedd), y gallu i 
ddysgu a chanolbwyntio ac ar gyfer hwyliau a llesiant 
cyffredinol. Mae babanod a phlant ifanc yn wynebu 
mwy o risg o ddadhydradiad a gall hyn fod yn ddifrifol 
os nad yw’n cael ei drin.  Bydd y dysgwr yn deall ei 
bod yn haws i fabanod a phlant ifanc ddadhydradu 
yn y sefyllfaoedd canlynol:

• tywydd poeth
• os bydd gan y plentyn dymheredd uchel
• dolur rhydd a/neu chwydu
• gweithgaredd corfforol 
• chwysu. 

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Pwysigrwydd maeth 
a hydradiad i iechyd a llesiant 
plant (Lefel 2 GChDDP Craidd 
Uned 002).

Gellir dod o hyd i wybodaeth 
am ddadhydradu ar wefan y 
GIG https://www.nhs.uk.

Wedi’i asesu’n 
gyfannol drwy dasgau 
strwythuredig.

1.10 Diben cofnodi cymeriant bwyd a diod

Bydd y dysgwr yn deall ei gyfrifoldeb am gofnodi, 
monitro a chyfleu cymeriant bwyd a diod plant yn ei 
ofal ac yn deall diben hyn sef: 

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

• cyfleu pryderon i deuluoedd/gofalwyr, uwch 
gydweithwyr, rheolwyr neu weithwyr proffesiynol 
arbenigol fel sy’n briodol i’r sefyllfa

• 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

• helpu i nodi hoffterau a chas bethau a 
dewisiadau o ran bwydo (e.e. hunan-fwydo)

• rhoi sicrwydd i rieni a all deimlo’n bryderus yn 
gadael ei blentyn mewn gofal

• helpu rhieni i barhau ag arferion bwyta’n dda 
yn y cartref a 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 enghreifftiol 
ar gyfer cofnodi a monitro 
cymeriant bwyd a diod a 
chynllunio maeth 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

Wedi’i asesu’n 
gyfannol drwy dasgau 
strwythuredig.

https://www.nhs.uk
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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1.11 Sut i gynllunio bwydlenni sy’n ymateb i anghenion 
unigolion

Mae Safon 12 o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol 
ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir yn nodi bod angen 
sicrhau bod ‘digon o ddiodydd a bwyd ar gyfer eu 
hanghenion yn cael eu darparu yn gyson i’r plant’. 
Mae angen i leoliadau gofal plant gael gwybodaeth 
am ofynion deietegol arbennig cyn i blentyn eu 
mynychu ac mae’n rhaid cofnodi hyn a gweithredu 
arno.

Bydd y dysgwr yn gyfarwydd â Bwyd a Maeth ar 
gyfer Lleoliadau Gofal Plant: Canllawiau Arferion 
Gorau gan Lywodraeth Cymru (2018) ac yn deall 
sut y gellir defnyddio’r safonau, y bwydlenni 
enghreifftiol a’r ryseitiau er mwyn cefnogi’r gwaith 
o gynllunio bwydlenni ym maes gofal plant. Bydd y 
dysgwr yn gwybod y gall y ddogfen Arferion Gorau 
helpu lleoliadau gofal plant i gyflawni sgôr ansawdd 
‘rhagorol’ yn y maes hwn o fframwaith arolygu AGC. 

Bydd y dysgwr yn gallu ystyried ffyrdd y gellir 
cynnwys plant a theuluoedd yn y broses o gynllunio’r 
fwydlen a’u galluogi i wneud awgrymiadau. Efallai 
y bydd angen i’r dysgwr weithio’n agos gyda’r 
teuluoedd a’r gweithwyr proffesiynol arbenigol 
er mwyn cynllunio bwydlenni ar gyfer plant sydd 
ag anghenion deietegol arbennig.  Dylai ddeall 
pwysigrwydd gofyn i rywun os nad yw’n sicr ynghylch 
rhoi bwyd neu gynhwysydd. Er mwyn helpu i 
integreiddio, dylai’r bwyd a ddarperir ar gyfer deietau 
arbennig fod yn debyg i’r hyn a ddarperir ar gyfer y 
plant eraill e.e. llaeth soia i wneud saws gwyn (fel bod 
y plentyn sydd ar ddeiet heb laeth yn gallu mwynhau 
pastai pysgod ochr yn ochr â phlant eraill). 

Bydd y dysgwr yn deall bod y gwaith o gynllunio’r 
fwydlen yn cynnig cyfle i werthfawrogi bwydydd 
o ddiwylliannau gwahanol. Bydd hefyd yn deall 
pwysigrwydd gweithio gyda theuluoedd er mwyn 
diwallu anghenion diwylliannol a chrefyddol ac i 
beidio â gwneud tybiaethau am yr hyn y mae plentyn 
yn ei fwyta yn seiliedig ar ei enw, ei ymddangosiad 
neu ei grefydd. 

Os bydd yn cynllunio bwydlenni ar gyfer babanod, 
bydd yn deall efallai bod yn well gan rai teuluoedd 
i’w plant mwy o fwydydd bys a bawd na bwydydd 
sy’n cael eu bwydo ar lwy ac y bydd maint dognau yn 
wahanol i ddognau plant hŷn. 

Deddfwriaeth gysylltiedig – 
Safonau Gofynnol Cenedlaethol 
ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir 
i blant hyd at 12 oed (2016) 
Safon 12: Bwyd a Diod https://
www.careinspectorate.wales/
sites/default/files/2018-
01/160411regchildcarecy.pdf.

Gweler adrannau 3 a 4 ac 
atodiad 5 o Ganllawiau Arferion 
Gorau gan Lywodraeth Cymru i 
gael gwybodaeth am gynllunio 
bwydlenni gan gynnwys 
ystyriaethau diwylliannol 
a chrefyddol: https://llyw.
cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-
lleoliadau-gofal-plant-canllaw-
llawn.

Gweler hefyd:

• ‘Cynllun Unigol ar gyfer 
Darparu Deiet Arbennig’.

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

Gallwch gael hyfforddiant 
pellach ar y gwaith o gynllunio 
bwydlenni a gwybodaeth am 
gynlluniau gwobrwyo byrbryd/
bwyd lleol drwy Ddeietegwyr 
Iechyd Cyhoeddus ym mhob 
bwrdd iechyd.

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

https://www.careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/160411regchildcarecy.pdf
https://www.careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/160411regchildcarecy.pdf
https://www.careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/160411regchildcarecy.pdf
https://www.careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/160411regchildcarecy.pdf
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://llyw.cymru/bwyd-maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-plant-canllaw-llawn
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1.12 Yr heriau posibl i gymeriant bwyd a diod a all godi 
ar bob cam datblygu a strategaethau ar gyfer eu 
rheoli.

Bydd y dysgwr yn deall bod nifer o heriau posibl a all 
godi ar bob cam datblygu gan gynnwys:

• 0-6 mis – parhau i fwydo ar y fron a rhwystrau 
canfyddedig

• 6-12 mis – symud ymlaen i weadau talpiog a 
bwydydd bys a bawd

• 1-4 years – ymddygiadau heriol yn ystod prydau 
bwyd, gwrthod bwyd a bwytawyr ffyslyd/dewisol

• 5+ – fel uchod, dylanwadau gan gyfoedion a 
hysbysebu.

Gall anableddau corfforol effeithio ar faeth a 
hydradiad ar unrhyw gam datblygu.

Bydd strategaethau rheoli yn dibynnu ar y sefyllfa 
a bydd angen dull gweithredu sy’n canolbwyntio 
ar y plentyn/teulu. Efallai y bydd angen i weithwyr 
gofal plant weithio gyda gweithwyr proffesiynol 
eraill er mwyn cytuno ar gymorth e.e. deietegwyr, 
therapyddion galwedigaethol a therapyddion iaith a 
lleferydd. 

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Bwyta ac Yfed: Yr 
heriau posibl i gymeriant bwyd 
a diod a fyddai’n gallu codi 
ar bob cyfnod datblygiad a 
strategaethau ar gyfer eu rheoli 
(Lefel 3 GChDDP Ymarfer Uned 
302 MPA 1.12).

Magu Plant. Rhowch Amser 
Iddo – Ewch i ‘Amser Bwyd 
(addas ar gyfer 1-5) https://llyw.
cymru/magu-plant-rhowch-
amser-iddo i gael cyngor rheng 
flaen ar ddelio ag ymddygiadau 
bwyd ‘anodd’.

Llywodraeth Cymru (2018). 
Bwyd a Maeth ar gyfer 
Lleoliadau Gofal Plant: 
Canllawiau Arferion Gorau. Ar 
gael o: https://llyw.cymru/bwyd-
maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-
plant-canllaw-llawn Gweler 
adran 5: Annog plant i fwyta’n 
dda.

Arsylwi ar 
weithleoedd, adborth 
gan eraill, tasgau 
strwythuredig 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
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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Rydych yn gallu gweithio mewn ffyrdd sy’n:

1.13 Cyd-fynd â chyfarwyddiadau penodol pobl eraill ar 
gyfer storio a darparu bwyd a diod

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 yn 
deall pwysigrwydd cydymffurfio â chyfraith diogelwch 
bwyd ac amddiffyn iechyd cyhoeddus ac enw da y 
lleoliad/sefydliad. Bydd yn gwybod bod menywod sy’n 
feichiog, babanod a phant ifanc yn agored i’r bacteria 
sy’n achosi gwenwyn bwyd.

Bydd y dysgwr yn gweithio gydag eraill yn ei bractis 
i gytuno ar gyfarwyddiadau penodol a gallai hyn 
gynnwys y canlynol: 

• gweithio gyda chydweithwyr i gytuno ar bolisïau 
a gweithdrefnau lleol ac adolygu eu cynnwys

• rhannu gwybodaeth o sesiwn hyfforddiant (e.e. 
diogelwch bwyd lefel 2) gan friffio staff eraill 
ar gyfarwyddiadau penodol o fewn y lleoliad/
gweithle

• asesu risg gweithgaredd megis tyfu bwyd a’i 
fwyta

• trafod neu rannu cyfarwyddiadau yn ystod 
cyfarfodydd tîm gan weithio gyda gweithwyr 
gofal plant arbenigol. e.e. Swyddogion Iechyd 
yr Amgylchedd, AGC a staff y Cynllun Cyn-ysgol 
Iach a Chynaliadwy ynghylch deddfwriaeth storio 
bwyd a diogelwch bwyd.

Efallai y bydd y dysgwyr yn casglu tystiolaeth o 
arferion diogelwch a hylendid bwyd e.e. defnyddio 
pecyn ‘Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell’ yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd.

Gall y MPA hwn hefyd gynnwys gweithio gyda’r plant 
eu hunain i gytuno ar gyfarwyddiadau a threfniadau 
megis golchi dwylo cyn coginio. Gallai gynnwys 
trafodaethau â theuluoedd e.e. storio llaeth y fron a 
dynnwyd neu focsys bwyd yn y lleoliad.

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 .

Ceir canllawiau ar ddiogelwch 
a hylendid wrth baratoi poteli 
i fwydo babanod yn https://
www.unicef.org.uk a https://
www.nhs.uk. 

Arsylwi ar 
weithleoedd, adborth 
gan eraill, tasgau 
strwythuredig 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://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
https://www.unicef.org.uk
https://www.unicef.org.uk
https://www.nhs.uk
https://www.nhs.uk
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1.14 Hybu manteision deiet cytbwys i bobl eraill

Ar ôl cwblhau uned craidd 002, bydd y dysgwr 
yn deall bod llawer o fanteision pwysig o ddeiet 
cytbwys i blant, eu teuluoedd a staff. Yn ogystal 
â’r manteision iechyd hirdymor, bydd y dysgwr yn 
gwybod bod adegau prydau bwyd a byrbrydau yn 
cynnig cyfleoedd ehangach o ran datblygiad plant gan 
gynnwys cyfathrebu, annibyniaeth a rhifedd. Bydd 
yn gwybod bod gan weithwyr gofal plant GChDDP 
rôl werthfawr i’w chwarae o ran hybu manteision 
maeth a hydradiad da. Mae ganddynt y potensial i 
ddylanwadu ar arferion bwyta y tu allan i’r lleoliadau 
e.e. cyfoedion, brodyr a chwiorydd ac aelodau eraill 
o’r teulu.

Bydd y dysgwr yn gallu rhoi enghraifft glir o’r ffordd 
mae’n hybu manteision deiet cytbwys i eraill.  Efallai 
y bydd hefyd am ystyried rhagor o ffyrdd y gallai 
wneud hyn yn ei ymarfer yn y dyfodol.   

Gallai enghreifftiau gynnwys:

• Atgyfeirio teuluoedd at fentrau bwyd cymunedol 
e.e. Cynllun Cychwyn Iach, dosbarthiadau 
coginio lleol, grwpiau cymorth bwydo ar y fron, 
darpariaeth prydau bwyd yn ystod gwyliau ysgol, 
mentrau cydweithredol ffrwythau a llysiau.

• Rhannu gwybodaeth am fanteision bwyta’n dda 
gyda theuluoedd e.e. taflenni gan ffynonellau 
dibynadwy, arddangosiad, darparu ryseitiau 
iach a ddefnyddir yn y lleoliad i’w defnyddio yn y 
cartref. 

• Gwahodd rhieni/gofalwyr i’r lleoliad i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau sy’n ymwneud â 
bwyd neu goginio.

• Rhannu dysgu o hyfforddiant maeth gyda 
chydweithwyr.  

• Rhannu dolenni gwe dibynadwy â theuluoedd, 
e.e. https://www.pobplentyn.cymru; https://www.
bda.uk.com (taflenni ffeithiau am fwyd); https://
www.firststepsnutrition.org   

• Gwahodd partneriaid i’r lleoliad (Cynllun Gwên) 
i siarad â theuluoedd a staff am fanteision deiet 
cytbwys.

• Dangos esiampl gadarnhaol o fwyta’n iach eu 
hunain i’r plant yn eu gofal a’u teuluoedd.

• Darparu copi i deuluoedd o daflen grynhoi 
Arferion Gorau gan Lywodraeth Cymru i rieni.

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Mentrau lleol a 
chenedlaethol sy’n cefnogi 
maeth a hydradiad (Lefel 2 
GChDDP Craidd Uned 002 
MPA7.4). 

Gellir dod o hyd i wybodaeth, 
y gall lleoliadau ei rhannu â 
theuluoedd yn amlinellu 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

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

http://everychildwales.co.uk/?lang=cy
https://www.bda.uk.com
https://www.bda.uk.com
https://www.firststepsnutrition.org
https://www.firststepsnutrition.org
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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1.14 
(Parhad)

• Cynnwys rhieni/gofalwyr yn y gwaith o gynllunio 
bwydlenni a datblygu polisi bwyd a diod o fewn y 
lleoliad. 

Gall dysgwyr hefyd ddarparu tystiolaeth drwy 
gymryd rhan mewn mentrau cenedlaethol a lleol sy’n 
cefnogi maeth a hydradiad e.e. Cynllun Cyn-ysgol 
Iach a Chynaliadwy Llywodraeth Cymru, gwobrau 
darpariaeth byrbrydau/prydau bwyd lleol a/neu 
ddiwrnodau/wythnosau ymwybyddiaeth o iechyd.

1.15 Hybu strategaethau sy’n 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 hybu 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
• sicrhau bod lefelau hylif a gymerir yn cael eu 

monitro’n ofalus yn unol â gweithdrefn y lleoliad
• helpu plant i yfed os bydd angen cymorth arnynt
• helpu mamau sy’n bwydo ar y fron i fwydo eu 

babi yn y lleoliad. 

Disgwylir i ddysgwyr hybu dŵr plaen a llaeth fel yr 
unig ddiodydd sydd eu hangen ar blant 0-8 oed ac 
annog plant o tua 1 oed i yfed o gwpan agored.  

Efallai y bydd dysgwyr am hybu’r strategaethau hyn 
i’r plant yn eu gofal a’u teuluoedd a staff eraill yn y 
lleoliad.  Efallai y bydd yn rhan o’r gwaith o adolygu 
polisi bwyd a diod y lleoliad a/neu hunanfonitro drwy 
ddefnyddio’r rhestrau gwirio yn y Canllawiau Arferion 
Gorau gan Lywodraeth Cymru. 

Bydd dysgwyr yn meithrin dealltwriaeth o 
bwysigrwydd dull o ystyried yr amgylchedd bwyd sy’n 
seiliedig ar werthoedd a hawliau gan sicrhau bod dŵr 
yfed ffres ar gael bob amser.

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Egwyddorion deiet 
cytbwys a hydradu da i blant 
(Lefel 2 GChDDP Craidd Uned 
002 MPA7.2).

Llywodraeth Cymru (2018). 
Bwyd a Maeth ar gyfer 
Lleoliadau Gofal Plant: 
Canllawiau Arferion Gorau. Ar 
gael o: https://llyw.cymru/bwyd-
maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-
plant-canllaw-llawn  

Arsylwi ar 
weithleoedd, adborth 
gan eraill, tasgau 
strwythuredig 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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1.16 Sicrhau bod y ffordd y caiff bwyd a diod i blant eu 
paratoi a’u storio yn dilyn cyfarwyddiadau penodol 
a’u bod yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r 
gweithle/lleoliad

Yn ymarferol, bydd y dysgwr yn sicrhau bod y broses 
o baratoi a storio bwyd yn bodloni rheoliadau 
hylendid a diogelwch bwyd. 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 
a defnyddio byrddau torri ar wahân ar gyfer 
bwydydd amrwd a bwydydd sy’n barod i’w bwyta 
a labeli bwydydd wedi’u harllwys cyn eu storio.

Bydd y dysgwr yn gweithio gyda chydweithwyr yn 
y gweithle er mwyn sicrhau y caiff canllawiau a 
pholisïau a gweithdrefnau lleol eu dilyn.

Os bydd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau 
coginio â phlant, gallai’r dysgwr 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 yn yr Ardal Goginio’. 

Yn yr un modd â MPA1.13. Arsylwi ar 
weithleoedd, tasgau 
strwythuredig, adborth 
gan eraill a myfyrdod 
gan ddysgwyr.

Cwblhau cofnodion 
yn unol â pholisïau 
a gweithdrefnau’r 
gweithle.
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1.17 Sicrhau arferion bwyta ac yfed diogel sy’n helpu’r 
plentyn i ryngweithio’n gymdeithasol, meithrin 
sgiliau annibyniaeth ac sy’n ystyried ffactorau sy’n 
dylanwadu ar gymeriant deietegol

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 gyda gweithiwr 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 feithrin sgiliau annibyniaeth e.e. 
gwneud dewisiadau am fwydydd iach, cael llais wrth 
gynllunio bwydlenni, helpu i osod y bwrdd a chlirio 
ar adegau prydau bwyd a byrbrydau, helpu i baratoi 
byrbrydau a helpu eu hunain.

Mae’r dysgwr yn gweithio mewn ffordd sy’n ystyried 
ffactorau sy’n dylanwadu ar gymeriant bwyd a diod a 
amlinellir yn MPA1.6. 

Gweler adran 3 o Bwyd a Maeth 
ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant: 
Canllawiau Arferion Gorau 
gan Lywodraeth Cymru (2018: 
https://llyw.cymru/bwyd-
maeth-ar-gyfer-lleoliadau-gofal-
plant-canllaw-llawn.

Arsylwi ar 
weithleoedd, adborth 
gan eraill, tasgau 
strwythuredig 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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1.18 Sicrhau bod plant yn cael eu hannog i arbrofi â 
bwydydd newydd

Bydd y dysgwr yn gweithio mewn ffordd sy’n sicrhau 
bod plant yn cael eu hannog i arbrofi â bwydydd a 
allai gynnwys:  

• rhoi llais i blant a’u cynnwys yn y gwaith o 
gynllunio a pharatoi prydau bwyd a byrbrydau 
gan ddarparu amrywiaeth a dewis (e.e. dewis y 
llysiau yr hoffent eu cael gyda’u bwyd)

• 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 neu gaffi bwydydd iach)

• rhoi cynnig ar fwydydd iach o wledydd a 
diwylliannau gwahanol

• sicrhau bod adegau prydau bwyd a byrbrydau 
yn gymdeithasol lle y gall plant flasu bwydydd 
newydd gyda’i gilydd. 

Bydd y dysgwr yn dangos agwedd gadarnhaol at 
fwydydd newydd yn ei waith a bydd yn dangos 
esiampl dda i’r plant. Gallai’r dysgwr ddarparu 
tystiolaeth o gyfathrebu â theuluoedd ynghylch y 
bwydydd newydd a flaswyd yn y lleoliad.  

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, tasgau 
strwythuredig 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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1.19 Sicrhau ymateb cadarnhaol pan fydd rhai 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 sicrhau 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 diangen oddi yno heb ffwdan
• defnyddio anogaeth ysgafn i fwyta ac yfed
• canmol ymdrechion i flasu bwydydd newydd
• osgoi rhoi pwysau na darbwyllo
• osgoi llwgrwobrwyo i fwyta neu yfed
• parchu archwaeth plant a 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 a 
gwneud addasiadau priodol, megis:

• helpu’r plentyn i eistedd yn gyfforddus
• 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 bethau sy’n tynnu ei sylw yn ystod 

prydau bwyd/byrbrydau
• cynnig bwydydd bys a bawd os bydd yn well 

ganddo fwydo ei hun
• dilyn canllawiau iechyd proffesiynol a ddarperir 

gan riant (e.e. addasu gwead).

Efallai bydd y dysgwr yn gweithio gyda’r plentyn, 
cydweithwyr, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol 
eraill er mwyn cynllunio addasiadau angenrheidiol. 

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, tasgau 
strwythuredig a 
myfyrdod gan 
ddysgwyr.
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Meini prawf 
asesu 
(MPA)

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: Cefnogi maeth a 

 hydradiad plant.
Deall:

Deunyddiau cefnogi

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.20 Cofnodi a monitro cymeriant bwyd a diod a 
gweithredu pan fydd pryderon

Bydd y dysgwr yn gallu dangos ei fod yn gallu 
cofnodi a monitro bwyd a diod gan ddilyn polisïau a 
gweithdrefnau’r lleoliad. Bydd yn darparu enghraifft 
o dempled a gwblhawyd (e.e. siart bwyd neu hylif) fel 
tystiolaeth – mae’n rhaid bod hyn yn glir, yn gywir, yn 
ddarllenadwy ac yn cynnwys lefel briodol o fanylion. 
Bydd yn deall mai un o ddibenion allweddol hyn yw 
gallu rhoi gwybod am bryderon e.e. i deuluoedd/
gofalwyr /neu gydweithwyr, rheolwyr neu weithwyr 
arbenigol os ydynt yn briodol i’r sefyllfa. 

Gallai enghreifftiau o gamau gweithredu gynnwys:

• Siarad â’r teulu/gofalwyr os yw plentyn yn 
ymddangos yn llwglyd iawn er mwyn sicrhau 
ei fod yn cael y cydbwysedd cywir o fwydydd a 
maetholion drwy gydol y dydd.

• Rhoi cynllun ar waith gyda chydweithwyr ar gyfer 
plentyn nad yw’n yfed yn dda e.e. i’w annog i yfed 
yn rheolaidd.  

• Rhoi plentyn sy’n amharod i flasu bwydydd 
newydd wrth ymyl cyfoedion sy’n bwyta’n dda er 
mwyn iddyn nhw ei annog a dangos esiampl dda. 

• Gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr 
proffesiynol arbenigol (e.e. Therapyddion 
Lleferydd ac Iaith, Deietegwyr) i roi addasiadau 
ar waith er mwyn gwella cymeriant bwyd a 
diod plentyn e.e. addasu gwead, y ffordd mae’n 
eistedd neu declynnau wedi’u haddasu.

Bydd y dysgwr yn ymwybodol bod yn rhaid cymryd 
camau o fewn ffiniau proffesiynol ei rôl. 

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

Cwblhau cofnodion 
yn unol â pholisïau 
a gweithdrefnau’r 
gweithle.
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Meini prawf 
asesu 
(MPA)

Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: Cefnogi maeth a 

 hydradiad plant.
Deall:

Deunyddiau cefnogi

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.21 Sicrhau bod pobl eraill yn cael y wybodaeth 
ddiweddaraf am gymeriant bwyd a diod

Bydd y dysgwyr yn sicrhau bod cofnodion clir, cywir 
a darllenadwy o gymeriant bwyd a diod yn cael eu 
cadw er gwybodaeth i eraill yn y lleoliad.  Bydd y 
rhain yn cynnwys lefel briodol o fanylder. Os bydd 
gan y dysgwr bryderon, bydd yn hysbysu cydweithwyr 
ac arweinydd y lleoliad/gweithle yn llawn (os yw’n 
briodol). Os bydd yn dod o hyd i strategaeth benodol 
sy’n helpu plentyn i fwyta/yfed yn dda, bydd yn 
rhannu’r wybodaeth hon â chydweithwyr sy’n gallu 
parhau â’r ymarfer er mwyn sicrhau cysondeb.  

Bydd y dysgwr yn rhoi adborth i deuluoedd am 
gymeriant eu plentyn - gellid gwneud hyn drwy 
gyfathrebu ar lafar, siart a gwblheir i’r teulu ei 
chadw (ar bapur neu ar-lein), arddangosiad dyddiol 
yn dangos y bwydydd a’r diodydd a gynigiwyd, gan 
ddarparu copïau o fwydlenni’r lleoliad i deuluoedd. 
Bydd yn sicrhau bod teuluoedd yn gwybod sut y 
byddant yn cael y wybodaeth ddiweddaraf pan 
fyddant yn cofrestru.

Os bydd plentyn yn mynychu lleoliad gofal arall ar 
yr un diwrnod, bydd yn sicrhau cyfathrebu da fel y 
gellir cynllunio’r cydbwysedd cywir o fwydydd, prydau 
bwyd a byrbrydau drwy gydol y dydd. Mae hyn yn 
bwysig er mwyn sicrhau nad yw’r plant yn dechrau 
llwgu, nad ydynt yn cael gormod o fwyd ac nad ydynt 
yn cael yr un math o fwyd ym mhob lleoliad.  

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

Cwblhau cofnodion 
yn unol â pholisïau 
a gweithdrefnau’r 
gweithle.
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Meini prawf 
asesu 
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Canllawiau Asesu
Deilliant Dysgu 1: Cefnogi maeth a 

 hydradiad plant.
Deall:

Deunyddiau cefnogi

Gweithgareddau 
dysgu a awgrymir 

i ddysgwyr eu 
cwblhau

1.22 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 annog 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 hybu 
dŵr 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 (gall plant o tua 6 mis oed yfed o 
gwpan agored neu gwpan â chaead sy’n llifo’n rhydd).  

Bydd dysgwyr yn deall pwysigrwydd dull o ystyried 
yr amgylchedd bwyd sy’n seiliedig ar werthoedd a 
hawliau, yn cynnwys sicrhau bod dŵr yfed ffres ar 
gael bob amser.

Nodiadau’r Aseswyr/Taflen 
Dysgwyr: Egwyddorion deiet 
cytbwys a hydradu da i blant 
(Lefel 2 GChDDP Craidd Uned 
002 AC7.2).

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

1.23 Monitro cymeriant bwyd a diod, ei gofnodi, rhoi 
gwybod amdano a’i gyfleu

Bydd y dysgwr yn gallu dangos y ffordd y mae’n 
monitro, cofnodi, adrodd a chyfleu cymeriant bwyd 
a diod gan ddilyn y ffyrdd y cytunwyd arnynt ar gyfer 
gweithio yn y lleoliad/gweithle. Dylai’r dull o gyfleu 
gwybodaeth i deuluoedd fod yn gefnogol ac yn 
rymusol.

Efallai y bydd yn darparu cofnod enghreifftiol mae 
wedi’i gwblhau ar gyfer plentyn – dylai hwn fod yn 
glir, yn gywir ac yn ddarllenadwy. Efallai y bydd am 
fyfyrio ar adeg lle y mae wedi cyfleu gwybodaeth i 
gydweithwyr, gofal cofleidiol, gweithwyr proffesiynol 
arbenigol neu deulu ynghylch cymeriant bwyd 
plentyn – gan nodi’r hyn a ddigwyddodd ac a oedd 
wedi cyflawni’r canlyniad a ddymunir. Efallai y bydd 
y dysgwr am ystyried y ffyrdd y gellid datblygu’r 
prosesau yn ei weithlu neu syniadau newydd sydd 
ganddo ar gyfer y dyfodol.

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, tasgau 
strwythuredig, adborth 
gan eraill a myfyrdod 
gan ddysgwyr.

Templed/i Llywodraeth 
Cymru neu fersiwn 
y lleoliad ei hun a 
gwblhawyd.

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

