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Deunyddiau cefnogi

Uned 302 Hybu Maeth a Hydradiad yn y Blynyddoedd Cynnar

Nodiadau'r Aseswyr/Taflen Dysgwyr:

Bwyta ac Yfed: Heriau Posibl a Strategaethau i Helpu

Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu: Ymarfer a Theori - Uned 310 MPA 2.5

Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu: Ymarfer - Uned 302 MPA 1.12

Isod ceir enghreifftiau o heriau a all godi ar bob cam datblygu a strategaethau rheoli defnyddiol. Bydd strategaethau 

effeithiol yn dibynnu ar y teulu, eu hanghenion unigol a’r math o leoliad rydych yn gweithio ynddo. Ni fwriedir i’r 

wybodaeth a ddarperir fod yn gynhwysfawr ac efallai y bydd angen i ymarferwyr geisio cymorth gan weithwyr 

proffesiynol arbenigol a thîm gofal y plentyn, a gweithio mewn partneriaeth â nhw.

Cam 
datblygu Heriau posibl Strategaethau i helpu Cysylltau defnyddiol

0-6 mis oed Parhau i fwydo ar 
y fron a rhwystrau 
canfyddedig (e.e. 
dychwelyd i’r 
gwaith, teimlo 
cywilydd i fwydo’n 
gyhoeddus, 
pryderon ynglŷn 
â faint o laeth y 
mae’r baban yn ei 
gael).

• Cyfeirio teuluoedd at wasanaethau 
cymorth ar gyfer bwydo ar y fron lleol 
a’r llinell cymorth bwydo ar y fron 
genedlaethol os bydd angen.

• Cynnig amgylchedd croesawgar i famau 
fwydo ar y fron neu dynnu llaeth. Cynnig 
ystafell breifat, gyfforddus a thawel.

• Trafod bwydo ar y fron pan fydd 
teuluoedd yn cofrestru gyda’r lleoliad. 
Efallai y bydd mamau am dynnu eu llaeth 
neu fwydo yn ystod egwyliau eu diwrnod 
gwaith.

• Rhoi sicrwydd i deuluoedd y bydd llaeth y 
fron yn cael ei drin yn ddiogel yn y lleoliad 
yn unol â chanllawiau arfer gorau.

• Cynnwys gwybodaeth am dynnu a storio 
llaeth y fron mewn pecynnau cofrestru/
croesawu i deuluoedd.

• Arddangos poster ‘croeso i chi fwydo 
ar y fron yma’ sydd ar gael am ddim yn 
Gymraeg a Saesneg yn https://www.
unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-
resources/breastfeeding-resources/
welcome-to-breastfeed-here-posters/  

• Cyfeirio teuluoedd at eu Hymwelydd 
Iechyd a all fonitro twf eu baban yn eu llyfr 
coch (cofnod iechyd a datblygiad safonol 
cenedlaethol a roddir i rieni/gofalwyr ar 
ôl i’r plentyn gael ei eni). Gall hyn roi’r 
sicrwydd fod y baban yn bwydo’n dda.

 

UNICEF – https://www.
unicef.org.uk  
Gweler y canllaw ar 
fwydo o botel i gael 
gwybodaeth am drin a 
storio llaeth y fron.

Llinell bwydo ar y fron 
genedlaethol: 0300 100 
0212

Naw Mis a Mwy – ar 
gael yn https://www.
pobplentyn.cymru.

Gweler adran 2 o Bwyd a 
Maeth ar gyfer Lleoliadau 
Gofal Plant: Canllawiau 
Arferion Gorau gan 
Lywodraeth Cymru.  
https://llyw.cymru/
sites/default/files/
publications/2019-
03/190313-nutrition-
guidance-complete-
cymraeg.pdf

https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/breastfeeding-resources/welcome-to-breastfeed-here-posters/
https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/breastfeeding-resources/welcome-to-breastfeed-here-posters/
https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/breastfeeding-resources/welcome-to-breastfeed-here-posters/
https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/breastfeeding-resources/welcome-to-breastfeed-here-posters/
https://www.unicef.org.uk
https://www.unicef.org.uk
https://everychildwales.co.uk/?lang=cy
https://everychildwales.co.uk/?lang=cy
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/190313-nutrition-guidance-complete-cymraeg.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/190313-nutrition-guidance-complete-cymraeg.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/190313-nutrition-guidance-complete-cymraeg.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/190313-nutrition-guidance-complete-cymraeg.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/190313-nutrition-guidance-complete-cymraeg.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/190313-nutrition-guidance-complete-cymraeg.pdf
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Deunyddiau cefnogi

Uned 302 Hybu Maeth a Hydradiad yn y Blynyddoedd Cynnar

Cam 
datblygu Heriau posibl Strategaethau i helpu Cysylltau defnyddiol

6 mis - 1 oed Symud ymlaen i 
weadau talpiog 
a bwydydd bys a 
bawd.

• Annog amrywiaeth o fwydydd cartref. 
Os byddwch yn cynnig purée, dylech 
dewychu’r rhain er mwyn annog y plentyn 
i symud ei dafod o amgylch y geg.

• Cyfyngu ar y defnydd o fwydydd i fabanod 
wedi’u prosesu (e.e. mewn jariau, pacedi a 
chydau). Gall fod newid mawr yn y gwead 
rhwng cynhyrchion a hysbysebwyd fel rhai 
‘cam 1’ a ‘cham 2’, sy’n gallu bod yn fwy 
anodd i rai babanod ymdopi â nhw. 

• Rhoi sicrwydd i deuluoedd y gall babanod 
ymdopi â bwydydd bys a bawd meddal 
o tua 6 mis oed. Trafod yr agweddau ar 
ddiogelwch, megis cynnig bwydydd bys 
a bawd pan fydd y baban yn ymwybodol 
ac ar ei eistedd (e.e. wedi’i glymu mewn 
cadair uchel yn ddiogel) ac osgoi bwydydd 
a all gyflwyno perygl o dagu e.e. cnau 
cyfan, grawnwin cyfan.

• Daliwch ati. Gall gymryd sawl cynnig i 
fabanod ddysgu derbyn blas neu wead 
newydd. 

• Annog llanast ar adeg prydau bwyd – mae 
hyn yn helpu babanod i ymgyfarwyddo â 
gweadau newydd. 

• Annog chwarae anniben y tu hwnt i 
adegau prydau bwyd. 

• Rhoi sicrwydd i deuluoedd/gofalwyr bod 
wag-gyfogi a phoeri yn normal wrth i 
fabanod ddod i arfer â bwydydd solet. 

I gael gwybodaeth am 
fwydo babanod a’r 
gweadau a argymhellir 
i’w cynnig, ewch i  
https://
firststepsnutrition.org.

Ewch i wefan Ambiwlans 
Sant Ioan i weld fideo a 
chanllawiau ar ddelio â 
baban sy’n tagu  
https://www.sja.org.uk.

Gweler adran 3 o 
Bwyd a Maeth ar gyfer 
Lleoliadau Gofal Plant 
a’r Blynyddoedd Cynnar: 
Canllawiau Arferion 
Gorau gan Lywodraeth 
Cymru (2018).

https://firststepsnutrition.org
https://firststepsnutrition.org
https://www.sja.org.uk
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Deunyddiau cefnogi

Uned 302 Hybu Maeth a Hydradiad yn y Blynyddoedd Cynnar

Cam 
datblygu Heriau posibl Strategaethau i helpu Cysylltau defnyddiol

1-4 oed Ymddygiadau 
heriol yn ystod 
adegau prydau 
bwyd, gwrthod 
bwyd a bod yn 
ffyslyd/dewisol o 
ran bwyta.

• Cynnwys y plant yn y gwaith o baratoi’r 
byrbryd neu’r pryd. Mae plant yn hoff iawn 
o wneud hyn - mae’n cefnogi annibyniaeth 
a gall eu hannog i flasu bwydydd newydd.

• Gadael i’r plant benderfynu faint y 
maent am ei fwyta. Mae gan blant bach 
stumogau bach ac felly ni allant fwyta 
llawer o fwyd ar un adeg. Rhoi prydau 
bach o fwyd iddynt a dylech eu canmol am 
fwyta, hyd yn oed os ydynt ond yn bwyta 
tamaid bach.

• Cydnabod efallai na fydd plant yn bwyta’r 
un faint bob tro. Yn yr un modd ag 
oedolion, bydd plant yn llwglyd weithiau 
ac yn llai llwglyd ar adegau eraill.

• Gwneud adegau prydau bwyd yn hapus, 
yn hamddenol ac yn gymdeithasol. Mae 
bwyta fel teulu, neu gyda phlant eraill yn y 
lleoliad, yn gwneud adegau prydau bwyd 
yn fwy hwyliog. Mae plant yn fwy tebygol 
o flasu bwyd newydd os ydynt yn gweld 
eraill yn ei flasu hefyd. 

• Gadael i’r plant fwydo eu hunain. Mae 
plant ifanc yn aml yn mwynhau bwydydd 
bys a bawd a bwyta gyda’u dwylo (e.e. 
brechdanau bach, ffyn llysiau a dipiau, 
wrapiau wedi’u llenwi ac wedi’u torri’n 
stribedi).

• Gadael i’r plant weini eu hunain (gyda 
goruchwyliaeth).

• Cynnig dewis cyfyngedig i’r plant er 
mwyn eu cynnwys yn y broses o wneud 
penderfyniadau e.e. “hoffet ti gael brocoli 
neu ffa gwyrdd gyda dy bryd?”

• Ceisio gweini’r un bwydydd mewn ffyrdd 
gwahanol.  Gall plentyn wrthod bwyta 
moron wedi’u coginio ond gall fwynhau 
moron amrwd wedi’u torri’n ffyn.

• Osgoi unrhyw beth a allai ymyrryd ar 
adegau prydau bwyd. Diffodd y teledu a 
sgriniau fel y gall y plant ganolbwyntio ar 
fwyta a sgwrsio ag eraill wrth y bwrdd.

• Peidio byth â llwgrwobrwyo na gorfodi 
plentyn i fwyta. Gall llwgrwobrwyo neu 
orfodi plentyn i fwyta leihau ei archwaeth 
hyd yn oed yn fwy. Gallai annog plant i 
fwyta pan nad ydynt yn llwglyd olygu y 
byddant yn magu pwysau afiach dros 
amser.

Magu plant. Rhowch 
Amser Iddo. Adegau 
prydau bwyd (addas ar 
gyfer plant rhwng 1 a 
5 oed). Ewch i https://
llyw.cymru/magu-plant-
rhowch-amser-iddo.

Gweler http://www.
childfeedingguide.co.uk.

Gweler adran 5 o Bwyd a 
Maeth ar gyfer Lleoliadau 
Gofal Plant: Canllawiau 
Arferion Gorau gan 
Lywodraeth Cymru, sef 
‘annog plant i fwyta’n 
dda’.

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.childfeedingguide.co.uk
http://www.childfeedingguide.co.uk
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Cam 
datblygu Heriau posibl Strategaethau i helpu Cysylltau defnyddiol

5+ oed Dylanwadau 
cyfoedion (gall 
y rhain fod yn 
gadarnhaol neu’n 
negyddol)

• Cynnig byrbrydau, prydau bwyd a diodydd 
iach mewn lleoliad – bydd hyn yn helpu i 
sicrhau mai’r dewisiadau mwyaf iach yw’r 
dewisiadau hawsaf i blant a phobl ifanc yn 
eich gofal. 

• Mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar, rhoi 
bwytawyr ‘anodd eu plesio’ i eistedd wrth 
ymyl plant sy’n bwyta’n dda, er mwyn eu 
hannog i flasu bwydydd newydd.

• Gall oedolion sy’n gweithio gyda phlant fod 
yn fodelau rôl pwerus. Mwynhau opsiynau 
iach o flaen y plant er mwyn eu hannog i 
wneud yr un peth.

• Cynnwys y plant yn y broses o gynllunio 
opsiynau iach ar gyfer y lleoliad.

• Cynnwys plant hŷn mewn trafodaethau 
ynghylch y ffactorau sy’n dylanwadu ar eu 
dewisiadau o ran bwyd a diod.

Dylanwadau 
hysbysebu

• Cyfnewid amser o flaen sgrin am 
weithgareddau eraill er mwyn cyfyngu ar 
yr hysbysebion y mae’r plant yn eu gweld.

• Cynnwys plant hŷn mewn trafodaethau 
ynghylch hysbysebu a dylanwad 
marchnata ar ddewisiadau bwyd.

• Cynnig byrbrydau, prydau bwyd a diodydd 
iach mewn lleoliad – bydd hyn yn helpu 
i sicrhau mai’r dewisiadau iachach yw’r 
dewisiadau hawsaf ar gyfer plant a phobl 
ifanc. 

• Gall oedolion sy’n gweithio gyda phlant fod 
yn fodelau rôl pwerus. Mwynhau opsiynau 
iach o flaen y plant er mwyn eu hannog i 
wneud yr un peth. 

• Cynnig gwobrau nad ydynt yn fwyd. 
Mae defnyddio bwydydd â brand (megis 
creision a melysfwyd) yn awgrymu bod y 
rhain yn ‘wobrau’ ac yn ‘ddymunol’ – gan 
atgyfnerthu’r hyn y mae’r hysbysebion yn 
ei ddweud! 

• Ystyriwch yn ofalus cyn derbyn nawdd gan 
gwmnïau sy’n hyrwyddo opsiynau afiach i 
blant.

Gallwch ddod o hyd i 
adnodd ‘dilyn trywydd 
amser sgrin’ yn https://
www.pobplentyn.cymru

https://everychildwales.co.uk/?lang=cy
https://everychildwales.co.uk/?lang=cy
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Uned 302 Hybu Maeth a Hydradiad yn y Blynyddoedd Cynnar

Cam 
datblygu Heriau posibl Strategaethau i helpu Cysylltau defnyddiol

Pob grŵp 
oedran

Anableddau a 
chyflyrau.

Bydd heriau 
posibl yn amrywio 
yn dibynnu ar 
anabledd neu 
gyflwr y plentyn a’i 
deulu.   

Mae partneriaeth rhwng plant, teuluoedd/
gofalwyr a gweithwyr proffesiynol arbenigol 
yn hanfodol er mwyn helpu plant gydag 
anableddau i fwyta’n dda.  

• Mae plant sydd â chyflyrau’r galon yn 
gyffredinol yn ei chael hi’n anodd bwyta. 
Efallai y byddant yn blino’n hawdd yn 
ystod prydau bwyd ac felly bydd angen 
anogaeth arnynt, bwydydd sy’n ddwys o 
ran maetholion ac amser i fwyta.   

• Gall plant sydd â pharlys yr ymennydd, 
epilepsi neu anhwylderau dirywiol ei chael 
hi’n anodd llyncu. Efallai y bydd angen 
addasu gwead eu bwydydd/prydau bwyd 
er mwyn eu helpu i fwyta. Mae’n bwysig 
bod prydau bwyd yn parhau i fod yn 
ddeniadol ac yn flasus ar ôl newid eu ffurf 
neu eu gwead.

• Mae plant sydd ag anhwylder ar y 
sbectrwm awtistig yn aml yn cael 
trafferthion wrth fwyta, megis bwyta 
dewisol, gwrthod bwyd a gorfwyta. Gallant 
fod yn arbennig o sensitif i flas, gwead, 
arogl, sŵn a theimlo’n bryderus yn ystod 
adegau byrbrydau a phrydau bwyd. Bydd 
strategaethau effeithiol yn unigol ond 
gallent gynnwys: lleihau lefelau sŵn yn 
ystod prydau bwyd; chwarae cerddoriaeth 
hamddenol wrth fwyta er mwyn lleihau 
gorbryder; cadw at drefniadau clir ar adeg 
prydau bwyd; sicrhau bod yr amgylchedd 
bwyta yn gyfarwydd a bod y newid rhwng 
gweithgareddau yn glir (e.e. amser 
chwarae a bwyta). Gall gymryd amynedd a 
sawl mis i annog plant awtistig i deimlo’n 
hyderus gyda bwydydd newydd.

• Gall fod gan blant sydd â Syndrom Down 
geudod bach yn y geg a gall datblygiad 
eu dannedd fod wedi’i oedi. Efallai y bydd 
eu cegau’n sensitif a gallant ei chael hi’n 
anodd derbyn blasau a gweadau newydd. 
Efallai y bydd angen i deuluoedd weithio 
gyda Deietegydd a Therapydd Lleferydd ac 
Iaith ar strategaethau er mwyn eu helpu i 
fwyta. 

Ymddiriedolaeth Caroline 
Walker https://cwt.
org.uk/wp-content/
uploads/2015/02/
EWLDGuidelines.pdf 
Eating well: Children 
and adults with learning 
disabilities.

Y Gymdeithas Awtistig 
Genedlaethol  
https://www.autism.org.
uk/.

Gall Deietegwyr 
Pediatrig ym mhob 
bwrdd iechyd lleol yng 
Nghymru gynghori ar 
anghenion deietegol 
arbennig. Gall weithwyr 
proffesiynol arbenigol 
eraill fod yn rhan o ofal 
plant ag anableddau 
e.e. therapyddion 
galwedigaethol, 
ffisiotherapyddion, 
nyrsys arbenigol, 
fferyllwyr a therapyddion 
lleferydd ac iaith. Mae’n 
bwysig dilyn unrhyw 
gyngor arbenigol a 
ddarperir. 

https://cwt.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/EWLDGuidelines.pdf 
https://cwt.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/EWLDGuidelines.pdf 
https://cwt.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/EWLDGuidelines.pdf 
https://cwt.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/EWLDGuidelines.pdf 
https://www.autism.org.uk/
https://www.autism.org.uk/
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Pob grŵp 
oedran 
(parhad)

• Efallai y bydd gan rai plant ag anabledd 
sgiliau echddygol ac osgo cyfyngedig. 
Efallai y bydd angen cymhorthion bwyta 
arnynt (e.e. mat bwrdd gwrthlithro) a 
chymorth i eistedd yn ystod prydau bwyd.

• Mae rhai anableddau yn gysylltiedig â 
‘hyperphagia’ – bwyta’n ormodol a ddim 
yn teimlo’n llawn. Gall hyn arwain at 
gipio bwyd, bwyta pethau anfwytadwy,  
gordewdra a phroblemau ymddygiadol. 
Gall strategaethau i helpu gynnwys 
cyfyngu ar argaeledd bwydydd a diodydd 
sy’n uchel mewn braster, halen a siwgr a 
darparu cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch 
corfforol.

• Efallai y bydd angen cymorth ar fabanod 
a enir â gwefus a thaflod hollt (nam geni 
ar yr wyneb) i fwydo, yn enwedig cyn 
triniaeth. Gall hyn gynnwys cymorth i 
fwydo ar y fron neu ddefnyddio math o 
botel benodol. 

• Efallai y bydd angen i rai plant gymryd 
meddyginiaeth i’w helpu i reoli eu cyflwr. 
Mae gan rai cyffuriau sgil effeithiau a all 
effeithio ar fwyta, megis deintgig llidiog, 
rhwymedd, cyfog, poen yn yr abdomen 
a blinder. Dylai ymarferwyr gydgysylltu 
â thîm iechyd y plentyn i drafod 
strategaethau defnyddiol. 

Gall strategaethau sy’n helpu plant i fwyta’n 
well yn gyffredinol fod yn ddefnyddiol e.e. 
cynnwys plant yn y gwaith o baratoi prydau 
bwyd, creu amgylchedd bwyta hamddenol, 
dangos esiampl gadarnhaol o ymddygiadau 
bwyta a sefydlu trefn arferol reolaidd ar gyfer 
prydau bwyd a byrbrydau.


