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Bridgend Outdoor Schools
Ysgolion Awyr agored 

Pen-y-Bont ar Ogwr

Coginio awyr agored
Adnodd 1

Datblygu rysáit ar gyfer y 
fwydlen tri 
chwrs

• Ar gyfer faint o bobl mae eich rysáit chi? Faint o 
oedolion a phlant?• Ydyn nhw i gyd yn bwyta‛r un faint o fwyd? Pam? Sut 
fydd hyn yn effeithio ar eich rysáit?• Faint o bob cynhwysyn fyddwch chi ei angen er mwyn 
creu eich bwydlen? Sut ydych chi‛n gwybod?

• Sut allech chi ddod o hyd i‛r wybodaeth hon?
• Pa ffordd o goginio bwyd sydd fwyaf iach? Pam ydych 

chi‛n meddwl hynny?• Sut allech chi wneud yn siŵr fod y ffyrdd yma o goginio 
wedi eu cynnwys yn eich rysáit?• Beth ydych chi‛n wybod yn barod am greu rysáit? Sut 
ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?• Pa gamau fyddwch chi‛n eu cymryd i ddatblygu a chreu 
eich rysáit? Pam cymryd y camau hyn?• Pwy yw eich cynulleidfa? Sut fydd hyn yn effeithio ar y 
ffordd yr ydych yn cyflwyno eich rysáit?

Tasg 7

Dewis y fwydlen a‛r rysáit gorau

• Pam ydych chi‛n defnyddio‛r offer yna? Oes yna unrhyw 
offer/arfau eraill y gallech chi fod wedi eu defnyddio 
yn lle hynny? Pam wnaethoch chi ddewis peidio â‛u 
defnyddio?• Beth mae‛n rhaid i chi ei fesur?• Faint o bob cynhwysyn sydd ei angen arnoch? 

• Sut ydych chi‛n mynd i fesur swm pob cynhwysyn? Pam 
gwneud fel hyn?

Tasg 8

Coginio awyr agored Adnodd 1

Creu rhestr 
o gynhwysion 
bwytadwy 
a chysylltu 
hynny gyda 
dealltwriaeth 
flaenorol

• Beth yw grŵp bwyd? Sut ydych chi‛n gwybod?
• Pa grwpiau bwyd ydych chi‛n gwybod amdanynt? Sut 

ydych chi‛n gwybod am y grwpiau yma?
• Beth ydych chi‛n wybod am bob grŵp bwyd? 
• Beth arall ydych chi eisiau ei ddarganfod am y grwpiau 

bwyd?
• I ba grŵp bwyd y mae pob un o‛ch cynhwysion yn 

perthyn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?
• Pa gynhwysion allai berthyn i fwy nag un grŵp? Pam 

ydych chi‛n meddwl hyn?

Tasg 5

Datblygu 
bwydlen tri 
chwrs

• Beth yw‛r pryd o fwyd mwyaf iach rydych chi wedi ei 
fwyta‛n ddiweddar? Pam oedd o‛n iach? Sut ydych chi‛n 
gwybod?

• Beth yw‛r pryd o fwyd lleiaf iach rydych chi wedi ei 
fwyta‛n ddiweddar? Pam nad oedd o‛n iach?

• Pa gynhwysion mae‛n rhaid i ‘bryd o fwyd iach‛ eu 
cynnwys? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa ganran o bob math o fwyd ddylai fod mewn ‘pryd o 
fwyd iach‛? Sut ydych chi‛n gwybod?

• Sut wnewch chi ddod o hyd i ryseitiau iach ar-lein neu 
mewn llyfrau?

• Ble a sut wnewch chi chwilio? Pam?
• Sut fyddwch chi‛n gwybod os yw rysáit yn iach?

Tasg 6

Coginio awyr agored
Adnodd 1

Defnyddio
darganfyddiadau 

ymchwil

• Sut fyddwch chi‛n creu cronfa ddata o‛r wybodaeth yr 

ydych wedi ei chofnodi? Pam gwneud fel hyn?

• Sut fyddwch chi‛n defnyddio hwn pan fyddwch chi‛n 

ymweld â‛r man awyr agored?

• Sut fyddwch chi‛n cadw cofnod o‛r eitemau ar y gronfa 

ddata, yr ydych yn eu darganfod yn y man awyr agored? 

• Beth wnewch chi os byddwch yn gweld planhigion ac 

anifeiliaid sy‛n edrych yn fwytadwy ond nad ydynt ar y 

gronfa ddata?

• Sut fyddwch chi‛n cadw cofnod o‛r pethau hyn? Pam 

gwneud fel hyn?

• Sut wnewch chi ddarganfod os yw‛r pethau hyn yn 

ddiogel i‛w bwyta? Pa mor ddibynadwy yw‛r dull hwn?

• Pa ffyrdd eraill allech chi wneud hynny? Pa rai o‛r rhain 

fyddai orau? Pam?

Tasg 3

Ymweld â‛r man 

awyr agored

• Sut ydych chi wedi defnyddio eich cronfa ddata?

• Pa mor llwyddiannus oedd y dull hwn? Pam ydych chi‛n 

meddwl hynny?

• Oedd yna unrhyw broblemau wrth ddefnyddio‛r gronfa 

ddata? Beth oedden nhw? Beth wnaethoch chi ynglŷn â 

nhw? Pam?
• Pa blanhigion ac anifeiliaid wnaethoch chi eu darganfod 

nad oedden nhw ar y gronfa ddata?

• Sut wnaethoch chi gadw cofnod o‛r rhain? 

• Ydych chi‛n meddwl eu bod nhw‛n fwytadwy? Pam? Sut 

wnewch chi ddarganfod hynny?

Tasg 4

Coginio awyr agored

Adnodd 1

Darganfod
 beth 

allai fod
 ar 

gael i ch
wilota 

amdano

• Pa fan awyr agored fyddwch chi‛n ymweld ag ef?

• Am ba wybodaeth ydych chi‛n chwilio? Pam?

• Ble fyddwch chi‛n chwilio am yr wybodaeth yma? Pam?

• Sut fyddwch chi‛n chwilio am yr wybodaeth yma?

• Beth fyddwch chi‛n wneud i ddod o hyd i‛r wybodaeth 

rydych ei hangen?

• Sut fyddwch chi‛n dewis pa wybodaeth i‛w defnyddio?

• Sut fyddwch chi‛n cofnodi‛r wybodaeth yma? Pam 

gwneud fel hyn?

• Pa bryd ydych chi wedi defnyddio‛r dulliau hyn o‛r blaen?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth ydy
m 

ni‛n wybod am
 

‘chwilota‛ a‛r
 

bywyd gwyllt 

yn y man awyr 

agored l
leol?

• Beth ydych chi‛n wybod am y man awyr agored hwn? Sut 

ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?

• Ydych chi wedi ymweld â‛r man awyr agored hwn? Pa 

bryd?  Pam? Beth welsoch chi?

• Pa anifeiliaid allech chi eu darganfod yn byw yn y man 

awyr agored hwn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa blanhigion allech chi eu darganfod yn tyfu yn y man 

awyr agored hwn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Pa rai o‛r planhigion a‛r anifeiliaid hyn allech chi eu 

bwyta? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

• Sut allech chi ddal yr anifeiliaid?

• Sut fyddech chi‛n gwybod pa blanhigion fyddai‛n ddiogel 

i‛w bwyta?

• Beth yw ystyr y gair ‘chwilota‛? Pam ydych chi‛n meddwl 

hynny?

Tasg 1

Tasg 2
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Cyfleoedd i ddatblygu

Llythrennedd 
Llafaredd ar draws y cwricwlwm: Datblygu a 
chyflwyno gwybodaeth a syniadau.

Darllen ar draws y cwricwlwm: Canfod, dethol 
a defnyddio gwybodaeth. Ymateb i’r hyn a 
ddarllenwyd. 

Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm: Trefnu 
syniadau a gwybodaeth. Ysgrifennu’n gywir.

Rhifedd
Datblygu ymresymu rhifyddol: Adnabod prosesau 
a chysylltiadau. Cynrychioli a chyfathrebu. Adolygu.

Defnyddio sgiliau mesur: Hyd, pwysau/màs, 
cynhwysedd

Defnyddio sgiliau data: Casglu a chofnodi data. 
Cyflwyno a dadansoddi data. Dehongli canlyniadau.

FfLlRh

CA2 Dylunio a Thechnoleg
Sgiliau - D1-7; G1-9

Mae dysgwyr yn meddwl ac yn trafod pa blanhigion ac 
anifeiliaid y gellid eu darganfod mewn man awyr agored 
y byddant yn ymweld ag ef a’u syniadau ynglŷn ag ystyr 
posibl y term ‘chwilota’. Maen nhw’n dod o hyd i wybodaeth 
am y pethau byw yma ac yn creu cronfa ddata o blanhigion 
ac anifeiliaid bwytadwy y gallent eu darganfod yn y man 
awyr agored y byddant yn ymweld ag ef. Maen nhw’n lleoli’r 
planhigion a’r anifeiliaid yma yn y man awyr agored ac yn 
ystyried eraill nas cynhwyswyd yn y gronfa ddata, cyn eu 
hadnabod. Crëir rhestr o gynhwysion ‘man awyr agored’ ac 
ar ôl ystyried syniadau ynglŷn â bwyta’n iach, mae dysgwyr 
yn defnyddio’u rhestr gynhwysion i greu a datblygu bwydlen 
tri chwrs a rysáit i gyd fynd â hynny. Gwahoddir cogydd yr 
ysgol a’r cogydd lleol i farnu’r bwydlenni a’r ryseitiau, a chan 
ddefnyddio cegin yr ysgol, maen nhw’n coginio’r pryd o fwyd 
buddugol er mwyn i’r dosbarth cyfan ei flasu.

Coginio awyr agored
Adnodd 1

Datblygu rysáit ar gyfer y 
fwydlen tri 
chwrs

• Ar gyfer faint o bobl mae eich rysáit chi? Faint o oedolion a phlant?• Ydyn nhw i gyd yn bwyta‛r un faint o fwyd? Pam? Sut fydd hyn yn effeithio ar eich rysáit?• Faint o bob cynhwysyn fyddwch chi ei angen er mwyn creu eich bwydlen? Sut ydych chi‛n gwybod?• Sut allech chi ddod o hyd i‛r wybodaeth hon?• Pa ffordd o goginio bwyd sydd fwyaf iach? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?• Sut allech chi wneud yn siŵr fod y ffyrdd yma o goginio wedi eu cynnwys yn eich rysáit?• Beth ydych chi‛n wybod yn barod am greu rysáit? Sut ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?• Pa gamau fyddwch chi‛n eu cymryd i ddatblygu a chreu eich rysáit? Pam cymryd y camau hyn?• Pwy yw eich cynulleidfa? Sut fydd hyn yn effeithio ar y ffordd yr ydych yn cyflwyno eich rysáit?

Tasg 7

Dewis y fwydlen a‛r rysáit gorau

• Pam ydych chi‛n defnyddio‛r offer yna? Oes yna unrhyw offer/arfau eraill y gallech chi fod wedi eu defnyddio yn lle hynny? Pam wnaethoch chi ddewis peidio â‛u defnyddio?
• Beth mae‛n rhaid i chi ei fesur?• Faint o bob cynhwysyn sydd ei angen arnoch? • Sut ydych chi‛n mynd i fesur swm pob cynhwysyn? Pam gwneud fel hyn?

Tasg 8

Coginio awyr agored
Adnodd 1

Creu rhestr 
o gynhwysion 
bwytadwy 
a chysylltu 
hynny gyda 
dealltwriaeth 
flaenorol

• Beth yw grŵp bwyd? Sut ydych chi‛n gwybod?• Pa grwpiau bwyd ydych chi‛n gwybod amdanynt? Sut ydych chi‛n gwybod am y grwpiau yma?• Beth ydych chi‛n wybod am bob grŵp bwyd? • Beth arall ydych chi eisiau ei ddarganfod am y grwpiau bwyd?
• I ba grŵp bwyd y mae pob un o‛ch cynhwysion yn perthyn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?• Pa gynhwysion allai berthyn i fwy nag un grŵp? Pam ydych chi‛n meddwl hyn?

Tasg 5

Datblygu 
bwydlen tri 
chwrs

• Beth yw‛r pryd o fwyd mwyaf iach rydych chi wedi ei fwyta‛n ddiweddar? Pam oedd o‛n iach? Sut ydych chi‛n gwybod?
• Beth yw‛r pryd o fwyd lleiaf iach rydych chi wedi ei fwyta‛n ddiweddar? Pam nad oedd o‛n iach?• Pa gynhwysion mae‛n rhaid i ‘bryd o fwyd iach‛ eu cynnwys? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?• Pa ganran o bob math o fwyd ddylai fod mewn ‘pryd o fwyd iach‛? Sut ydych chi‛n gwybod?• Sut wnewch chi ddod o hyd i ryseitiau iach ar-lein neu mewn llyfrau?• Ble a sut wnewch chi chwilio? Pam?• Sut fyddwch chi‛n gwybod os yw rysáit yn iach?

Tasg 6

Coginio awyr agored
Adnodd 1

Defnyddio
darganfyddiadau ymchwil

• Sut fyddwch chi‛n creu cronfa ddata o‛r wybodaeth yr ydych wedi ei chofnodi? Pam gwneud fel hyn?• Sut fyddwch chi‛n defnyddio hwn pan fyddwch chi‛n ymweld â‛r man awyr agored?• Sut fyddwch chi‛n cadw cofnod o‛r eitemau ar y gronfa ddata, yr ydych yn eu darganfod yn y man awyr agored? 
• Beth wnewch chi os byddwch yn gweld planhigion ac anifeiliaid sy‛n edrych yn fwytadwy ond nad ydynt ar y gronfa ddata?• Sut fyddwch chi‛n cadw cofnod o‛r pethau hyn? Pam gwneud fel hyn?• Sut wnewch chi ddarganfod os yw‛r pethau hyn yn ddiogel i‛w bwyta? Pa mor ddibynadwy yw‛r dull hwn?• Pa ffyrdd eraill allech chi wneud hynny? Pa rai o‛r rhain fyddai orau? Pam?

Tasg 3

Ymweld â‛r man awyr agored

• Sut ydych chi wedi defnyddio eich cronfa ddata?• Pa mor llwyddiannus oedd y dull hwn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?• Oedd yna unrhyw broblemau wrth ddefnyddio‛r gronfa ddata? Beth oedden nhw? Beth wnaethoch chi ynglŷn â nhw? Pam?
• Pa blanhigion ac anifeiliaid wnaethoch chi eu darganfod nad oedden nhw ar y gronfa ddata?• Sut wnaethoch chi gadw cofnod o‛r rhain? • Ydych chi‛n meddwl eu bod nhw‛n fwytadwy? Pam? Sut wnewch chi ddarganfod hynny?

Tasg 4

Coginio awyr agored
Adnodd 1

Darganfod beth allai fod ar 
gael i chwilota amdano

• Pa fan awyr agored fyddwch chi‛n ymweld ag ef?• Am ba wybodaeth ydych chi‛n chwilio? Pam?• Ble fyddwch chi‛n chwilio am yr wybodaeth yma? Pam?• Sut fyddwch chi‛n chwilio am yr wybodaeth yma?• Beth fyddwch chi‛n wneud i ddod o hyd i‛r wybodaeth rydych ei hangen?• Sut fyddwch chi‛n dewis pa wybodaeth i‛w defnyddio?• Sut fyddwch chi‛n cofnodi‛r wybodaeth yma? Pam gwneud fel hyn?• Pa bryd ydych chi wedi defnyddio‛r dulliau hyn o‛r blaen?

Cwestiynau ffocws a awgrymir ar gyfer y gweithgaredd hwn

Beth ydym 
ni‛n wybod am 
‘chwilota‛ a‛r 
bywyd gwyllt 
yn y man awyr agored lleol?

• Beth ydych chi‛n wybod am y man awyr agored hwn? Sut ydych chi‛n gwybod y pethau hyn?• Ydych chi wedi ymweld â‛r man awyr agored hwn? Pa bryd?  Pam? Beth welsoch chi?• Pa anifeiliaid allech chi eu darganfod yn byw yn y man awyr agored hwn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?• Pa blanhigion allech chi eu darganfod yn tyfu yn y man awyr agored hwn? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?• Pa rai o‛r planhigion a‛r anifeiliaid hyn allech chi eu bwyta? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?• Sut allech chi ddal yr anifeiliaid?• Sut fyddech chi‛n gwybod pa blanhigion fyddai‛n ddiogel i‛w bwyta?
• Beth yw ystyr y gair ‘chwilota‛? Pam ydych chi‛n meddwl hynny?

Tasg 1

Tasg 2

CA2 Gwyddoniaeth
Sgiliau - C1-3; YC3,6,7

Ystod – C-ddO2,4,5

Cwricwlwm
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Adnoddau

Adnoddau sy’n cael eu cynnwys â’r gweithgaredd hwn

1 
Cwestiynau ffocws sy’n cael eu hawgrymu ar ffurf setiau, yn berthnasol i bob tasg, y gellir eu rhoi 
i bob pâr wrth iddyn nhw gychwyn pob tasg. Ar y llaw arall, gall yr athro/athrawes ddefnyddio’r 
cwestiynau hyn.

Adnoddau y mae angen sicrhau eu bod ar gael
1 Mynediad at gyfrifiadur a’r rhyngrwyd.

2 Camera digidol/fideo.

3 Llyfrau coginio, llyfrau yn sôn am chwilota, ac ati.

Mae’r gweithgaredd hwn yn gofyn i ddysgwyr greu bwydlen tri chwrs yn seiliedig ar 
gynhwysion y gellir eu darganfod neu ‘chwilota’ amdanynt mewn man awyr agored. 
Penderfynwch pa fan awyr agored agos at yr ysgol sydd fwyaf addas i ymweld ag ef a’i 
ddefnyddio at ddibenion y gweithgaredd hwn. Mae coetir, gwarchodfa natur neu barc mawr 
yn debygol o gynnwys amrywiaeth eang o anifeiliaid gwyllt fel colomennod a chwningod, 
cnau, aeron, dail poethion, madarch ac yn y blaen. Gallai traeth hefyd fod yn llawn o bethau 
byw y gellid eu defnyddio i greu bwydlen addas. Rhowch drosolwg cryno o’r gweithgaredd 
i’r disgwyr.

Paratoi

Sut i wneud y gweithgaredd

Asesu Risg

Cyn cynnal gweithgareddau awyr agored, a fyddech cystal â darllen Asesu risg mewn mannau awyr ago-
red (hypergyswllt). Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Iechyd a Diogelwch eich ysgol chi, ac ar ôl gwneud 
hynny, gwneud eich asesiadau risg eich hunain sy’n ymwneud yn benodol â’r man awyr agored yr ydych 
yn mynd i’w ddefnyddio. Yn ogystal â hyn, bydd y gweithgaredd hwn yn gofyn i ddysgwyr chwilota am fwyd 
bwytadwy. Gallai fod yn ddoeth ymgynghori ag arbenigwr unwaith y byddan nhw wedi creu eu cronfa ddata 
a dewis eu bwydlen. Os ydynt yn mynd i chwilota am fwyd, dylid gwisgo menig amddiffynnol ac ni ddylid 
bwyta unrhyw blanhigion y deuir o hyd iddynt oni bai eich bod yn gwbl sicr nad ydynt yn wenwynig.
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Gofynnwch i ddysgwyr drafod a meddwl beth maen nhw’n ei wybod am y term ‘chwilota’ 
ac ym mha gyd-destun y maen nhw wedi ei glywed neu ei weld yn cael ei ddefnyddio. 
Gwahoddwch nhw i ystyried pa bethau byw sydd yna mewn man awyr agored a pha rai 
o’r rhain allai fod yn fwytadwy. Gallai dysgwyr gofnodi eu syniadau cyn eu rhannu gyda’r 
dosbarth.

Gallai cyfeirio at raglenni teledu realaeth, lle mae’r cystadleuwyr yn bwyta amrywiaeth eang o 
bryfetach, lindys a phlanhigion anarferol, gynnig man cychwyn diddorol ar gyfer trafodaeth.

• Beth ydych chi’n wybod am y man awyr agored hwn? Sut ydych chi’n gwybod y pethau 
hyn?

• Ydych chi wedi ymweld â’r man awyr agored hwn? Pa bryd?  Pam? Beth welsoch chi?
• Pa anifeiliaid allech chi eu darganfod yn byw yn y man awyr agored hwn? Pam ydych 

chi’n meddwl hynny?
• Pa blanhigion allech chi eu darganfod yn tyfu yn y man awyr agored hwn? Pam ydych 

chi’n meddwl hynny?
• Pa rai o’r planhigion a’r anifeiliaid hyn allech chi eu bwyta? Pam ydych chi’n meddwl 

hynny?
• Sut allech chi ddal yr anifeiliaid?
• Sut fyddech chi’n gwybod pa blanhigion fyddai’n ddiogel i’w bwyta?
• Beth yw ystyr y gair ‘chwilota’? Pam ydych chi’n meddwl hynny?

Tasg 1: Beth ydym ni’n wybod am ‘chwilota’ a’r bywyd gwyllt yn y 
man awyr agored lleol?

Gwneud y gweithgaredd
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Eglurwch wrth y dysgwyr y byddech yn hoffi iddyn nhw ddarganfod pa blanhigion ac 
anifeiliaid allai fod yn byw yn y man awyr agored y byddan nhw’n ymweld ag ef ac y bydd 
y rhain yn ffurfio sail i gynhwysion eu bwydlen. Gwahoddwch y dysgwyr i ddod o hyd i 
wybodaeth am y pethau byw y gellid eu defnyddio fel cynhwysion yn y man awyr agored y 
byddan nhw’n ymweld ag ef.

• Pa fan awyr agored fyddwch chi’n ymweld ag ef?
• Am ba wybodaeth ydych chi’n chwilio? Pam?
• Ble fyddwch chi’n chwilio am yr wybodaeth yma? Pam?
• Sut fyddwch chi’n chwilio am yr wybodaeth yma?
• Beth fyddwch chi’n wneud i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei hangen?
• Sut fyddwch chi’n dewis pa wybodaeth i’w defnyddio?
• Sut fyddwch chi’n cofnodi’r wybodaeth yma? Pam gwneud fel hyn?
• Pa bryd ydych chi wedi defnyddio’r dulliau hyn o’r blaen?

Bydd nifer o ddysgwyr yn cynnig ymatebion syml megis ‘ar y rhyngrwyd’ neu ‘mewn llyfrau’ 
pan holir nhw ynglŷn â sut fyddan nhw’n chwilio am yr wybodaeth. Un amcan i’r dasg hon 
yw annog dysgwyr i ddatblygu strategaethau i ddod o hyd i wybodaeth, a gellid eu hannog i 
archwilio mewn dyfnder pam y bydden nhw’n mynd ar drywydd ambell ffynhonnell wybodaeth 
a sut fydden nhw’n ei defnyddio ar ôl gwneud hynny.

Er enghraifft, os yw dysgwyr yn awgrymu y byddan nhw’n mynd ar y rhyngrwyd’, efallai y 
byddan nhw’n cael eu hannog wedyn i egluro sut y bydden nhw’n adnabod porwr, pa dermau 
chwilio fydden nhw’n eu defnyddio ac egluro pam y bydden nhw’n defnyddio’r termau hyn. 
Efallai y gellir annog dysgwyr hefyd i ystyried pa mor ddibynadwy yw’r wybodaeth y maen 
nhw’n dod o hyd iddi a sut y gallai fod yn rhagfarnllyd. 

Bydd chwilio ar y we am ‘chwilota ym Mhen-y-bont’ yn cynnig sawl ffynhonnell wybodaeth ac 
mae Pen-y-bont hefyd yn cynnal ‘Gŵyl Gerdded’ bob mis Mehefin sydd fel arfer yn cynnwys 
taith gerdded chwilota am fwyd gwyllt. Mae dysgu am gogyddion sy’n ymwneud a gwyliau 
bwyd ac ati yn llwybr arall y gallai’r dysgwyr ei ddilyn gyda’u hymholiadau.

Tasg 2: Darganfod beth allai fod ar gael i chwilota amdano
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Gwahoddwch y dysgwyr i ddefnyddio’r wybodaeth maen nhw’n dod o hyd iddi i greu cronfa 
ddata o blanhigion ac anifeiliaid bwytadwy y gallent eu darganfod yn y man awyr agored y 
byddant yn ymweld ag ef. Anogwch nhw i ystyried sut i drefnu a chofnodi’r gronfa ddata fel y 
gallant fynd â’r gronfa ddata gyda nhw ar eu hymweliad a’i defnyddio i adnabod y planhigion 
a’r anifeiliaid perthnasol.

• Sut fyddwch chi’n creu cronfa ddata o’r wybodaeth yr ydych wedi ei chofnodi? Pam 
gwneud fel hyn?

• Sut fyddwch chi’n defnyddio hwn pan fyddwch chi’n ymweld â’r man awyr agored?
• Sut fyddwch chi’n cadw cofnod o’r eitemau ar y gronfa ddata, yr ydych yn eu darganfod 

yn y man awyr agored?

Gofynnwch i’r dysgwyr ystyried sut fyddan nhw’n ymdrin â’r sefyllfa o ddarganfod 
cynhwysion posibl yn ystod eu hymweliad â man awyr agored, nad ydynt wedi eu cynnwys 
ar eu cronfa ddata. 

• Beth wnewch chi os byddwch yn gweld planhigion ac anifeiliaid sy’n edrych yn fwytadwy 
ond nad ydynt ar y gronfa ddata?

• Sut fyddwch chi’n cadw cofnod o’r pethau hyn? Pam gwneud fel hyn?
• Sut wnewch chi ddarganfod os yw’r pethau hyn yn ddiogel i’w bwyta? Pa mor 

ddibynadwy yw’r dull hwn?
• Pa ffyrdd eraill allech chi wneud hynny? Pa rai o’r rhain fyddai orau? Pam?

Tasg 3: Defnyddio darganfyddiadau ymchwil

Cynlluniwch a threfnwch gyfle i ddysgwyr ymweld â man awyr agored a ddewiswyd. Rhowch 
glipfwrdd, pensiliau, ac ati i ddysgwyr a gofynnwch iddyn nhw fynd a chopi o’r gronfa ddata 
o blanhigion ac anifeiliaid bwytadwy gyda nhw. Anogwch y dysgwyr i leoli a chadw cofnod 
o’r planhigion a’r anifeiliaid bwytadwy sy’n ymddangos ar eu cronfa ddata ac anogwch nhw i 
gadw cofnod o blanhigion ac anifeiliaid eraill y maen nhw’n eu gweld, allai fod yn fwytadwy. 
Ceisiwch sicrhau cymaint a phosibl o gamerâu llonydd a chamerâu fideo digidol i ddysgwyr 
eu defnyddio i gofnodi planhigion ac anifeiliaid bwytadwy.

• Sut ydych chi wedi defnyddio eich cronfa ddata?
• Pa mor llwyddiannus oedd y dull hwn? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Oedd yna unrhyw broblemau wrth ddefnyddio’r gronfa ddata? Beth oedden nhw? Beth 

wnaethoch chi ynglŷn â nhw? Pam?
• Pa blanhigion ac anifeiliaid wnaethoch chi eu darganfod nad oedden nhw ar y gronfa 

ddata?
• Sut wnaethoch chi gadw cofnod o’r rhain? 
• Ydych chi’n meddwl eu bod nhw’n fwytadwy? Pam? Sut wnewch chi ddarganfod hynny?

Tasg 4: Ymweld â’r man awyr agored
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Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio eu rhestr o gynhwysion i greu bwydlen tri chwrs. I 
ddechrau, efallai y byddan nhw’n ystyried syniadau ac yn datblygu meini prawf llwyddiant 
ar gyfer yr hyn sy’n gwneud ‘pryd o fwyd iach’ ac yna gwneud ymchwil i chwilio am ryseitiau 
iach y gallant ddod o hyd iddynt mewn llyfrau coginio neu ar-lein, er enghraifft.

Dywedwch wrth y dysgwyr y byddan nhw’n cyflwyno eu bwydlenni i gogydd yr ysgol ac i 
gogydd lleol sydd wedi cael ei wahodd i’r ysgol i helpu i ddewis y fwydlen tri chwrs mwyaf 
diddorol ac iach.

• Beth yw’r pryd o fwyd mwyaf iach rydych chi wedi ei fwyta’n ddiweddar? Pam oedd o’n 
iach? Sut ydych chi’n gwybod?

• Beth yw’r pryd o fwyd lleiaf iach rydych chi wedi ei fwyta’n ddiweddar? Pam nad oedd o’n 
iach?

• Pa gynhwysion mae’n rhaid i ‘bryd o fwyd iach’ eu cynnwys? Pam ydych chi’n meddwl 
hynny?

• Pa ganran o bob math o fwyd ddylai fod mewn ‘pryd o fwyd iach’? Sut ydych chi’n 
gwybod?

• Sut wnewch chi ddod o hyd i ryseitiau iach ar-lein neu mewn llyfrau?
• Ble a sut wnewch chi chwilio? Pam?
• Sut fyddwch chi’n gwybod os yw rysáit yn iach?

Gofynnwch i’r dysgwyr ddefnyddio eu syniadau, ymchwil a thrafodaethau i greu a datblygu 
eu bwydlen tri chwrs a chofnodi hynny ar eu dyluniad bwydlen nhw.

Tasg 6: Datblygu bwydlen tri chwrs

Gofynnwch i’r dysgwyr gwblhau eu hymchwil a chreu rhestr derfynol o gynhwysion posibl 
sydd ar gael yn y man awyr agored. Anogwch nhw i gysylltu’r bwydydd ar y rhestr gyda’r hyn 
maen nhw’n ei wybod yn barod am y grwpiau bwyd, y ‘Pyramid Canllaw Bwyd’ neu ‘Fy Mhlât’ 
ac yn y blaen.

• Beth yw grŵp bwyd? Sut ydych chi’n gwybod?
• Pa grwpiau bwyd ydych chi’n gwybod amdanynt? Sut ydych chi’n gwybod am y grwpiau 

yma?
• Beth ydych chi’n wybod am bob grŵp bwyd? 
• Beth arall ydych chi eisiau ei ddarganfod am y grwpiau bwyd?
• I ba grŵp bwyd y mae pob un o’ch cynhwysion yn perthyn? Pam ydych chi’n meddwl 

hynny?
• Pa gynhwysion allai berthyn i fwy nag un grŵp? Pam ydych chi’n meddwl hyn?

Tasg 5: Creu rhestr o gynhwysion bwytadwy a chysylltu hynny gyda 
dealltwriaeth flaenorol
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Y cynhwysion ar gyfer y fwydlen tri chwrs yw’r holl bethau y gellir chwilota amdanynt yn y 
man awyr agored lleol ac felly nid yw prisio’r pryd yn briodol yn yr achos hwn. Ond, gallai 
dysgwyr ystyried symiau’r cynhwysion sydd eu hangen ar gyfer pryd o fwyd i’w teulu nhw, 
y dulliau coginio, ac ati, ond os oes angen gellid cyfrifo cost eu bwydlen pe byddai’r holl 
gynhwysion wedi eu prynu mewn siop. Gallai ymchwil gynnwys y rhyngrwyd, llyfrau coginio a 
siarad gyda chogyddion, pobl sydd â phrofiad o goginio prydau bwyd i deulu ac ati. Anogwch 
y dysgwyr i greu rysáit ar gyfer eu bwydlen sy’n cynnwys màs pob cynhwysyn sydd ei 
angen, amseroedd coginio ac arddulliau ac yn y blaen.

• Ar gyfer faint o bobl mae eich rysáit chi? Faint o oedolion a phlant?
• Ydyn nhw i gyd yn bwyta’r un faint o fwyd? Pam? Sut fydd hyn yn effeithio ar eich rysáit?
• Faint o bob cynhwysyn fyddwch chi ei angen er mwyn creu eich bwydlen? Sut ydych 

chi’n gwybod?
• Sut allech chi ddod o hyd i’r wybodaeth hon?
• Pa ffordd o goginio bwyd sydd fwyaf iach? Pam ydych chi’n meddwl hynny?
• Sut allech chi wneud yn siŵr fod y ffyrdd yma o goginio wedi eu cynnwys yn eich rysáit?
• Beth ydych chi’n wybod yn barod am greu rysáit? Sut ydych chi’n gwybod y pethau hyn?
• Pa gamau fyddwch chi’n eu cymryd i ddatblygu a chreu eich rysáit? Pam cymryd y 

camau hyn?
• Pwy yw eich cynulleidfa? Sut fydd hyn yn effeithio ar y ffordd yr ydych yn cyflwyno eich 

rysáit?

Tasg 7: Datblygu rysáit ar gyfer y fwydlen tri chwrs

Lle bynnag bo modd, awgrymir yn gryf pan fydd dysgwyr yn cymryd rhan yn y math hwn o 
weithgaredd, eu bod yn cael ei weithredu i’r pen draw. Ond, yn yr achos hwn efallai na fydd 
yn ymarferol caniatáu i ddosbarth cyfan o blant Blwyddyn 6 chwilota am gynhwysion mewn 
man awyr agored lleol. Dewis arall fyddai gwahodd cogydd lleol i’r ysgol a gofyn iddo ef neu 
gogydd yr ysgol i ddewis bwydlen a rysáit buddugol. 

Efallai wedyn y byddai pawb yn chwilota am gynhwysion ac mae’n bosibl y byddech yn 
gwahodd rhywun lleol sydd â phrofiad chwilota atyn nhw. Gallai’r cogyddion ddefnyddio 
cegin yr ysgol i greu’r fwydlen fuddugol i’r holl ddysgwyr ei phrofi. Wrth iddyn nhw goginio, 
gellid annog y dysgwyr i ofyn cwestiynau megis:

• Pam ydych chi’n defnyddio’r offer yna? Oes yna unrhyw offer/arfau eraill y gallech chi fod 
wedi eu defnyddio yn lle hynny? Pam wnaethoch chi ddewis peidio â’u defnyddio?

• Beth mae’n rhaid i chi ei fesur?
• Faint o bob cynhwysyn sydd ei angen arnoch? 
• Sut ydych chi’n mynd i fesur swm pob cynhwysyn? Pam gwneud fel hyn?

Tasg 8: Dewis y fwydlen a’r rysáit gorau
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 Llinyn Elfen

Datblygu ymresymu 
rhifyddol

Adnabod prosesau a chysylltiadau

Cynrychioli a chyfathrebu

Adolygu

Defnyddio sgiliau rhif

Defnyddio ffeithiau rhif a’r berthynas rhwng rhifau

Ffracsiynau, degolion, canrannau a chymhareb

Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau meddwl ac ysgrifenedig

Amcangyfrif a gwirio

Rheoli arian

Defnyddio sgiliau 
mesur

Hyd, pwysau/màs, cynhwysedd

Amser

Tymheredd

Arwynebedd a chyfaint; Ongl a safle

Defnyddio sgiliau 
data Casglu a chofnodi data; Cyflwyno a dadansoddi data; Dehongli canlyniadau

Rhifedd

Asesu mewn perthynas â’r FfLlRh 

 Llinyn  Elfen Agwedd

Llafaredd 
ar draws y 
cwricwlwm

Datblygu a chyflwyno gwybodaeth a 
syniadau

Siarad

Gwrando

Cydweithio a thrafod

Darllen ar draws 
y cwricwlwm

Canfod, dethol a defnyddio 
gwybodaeth Strategaethau darllen

Ymateb i’r hyn a ddarllenwyd
Darllen a deall

Ymateb a dadansoddi

Ysgrifennu ar 
draws y 
cwricwlwm

Trefnu syniadau a gwybodaeth
Ystyr, dibenion, darllenwyr

Strwythur a threfn

Ysgrifennu’n gywir
Iaith

Cystrawen, Atalnodi, Sillafu, Llawysgrifen

Llythrennedd

Gallai’r dysgwyr arddangos nifer o elfennau ac agweddau wrth iddynt wneud y gweithgaredd hwn. 
Dangosir prif feysydd ffocws y gweithgaredd o fewn y FfLlRh fel blychau wedi eu tywyllu yn y tablau isod.


