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80%
NID YW 80% O’N PLANT YN
BWYTA DIGON O LYSIAU
Sefydlwyd Veg Power gan y Food
Foundation, Jamie Oliver, HughFearnley-Whittingstall a’r Farwnes
Boycott fel ymgyrch ddeg mlynedd
i wyrdroi arferion bwyta llysiau yn y
Deyrnas Unedig. Drwy hysbysebion
a dulliau marchnata blaengar
ceisiwn ysbrydoli plant o oedran y
blynyddoedd cynnar, trwy’r ysgol
gynradd hyd at eu harddegau i
fwyta a charu llysiau trwy gydol
eu hoes, a throsglwyddo’r arfer i’w
plant hwythau yn eu tro. Mae Veg
Power (Nerth Llysiau) wedi partneru
ag ITV, Channel 4 a Sky i greu “Eat
Them to Defeat Them / Bwytwch
y Llysiau i’w Llethu”. Ymgyrch
hysbysebu a rhaglen ysgolion
yw hon i gael plant oed cynradd
i fwyta mwy o lysiau. Enillodd yr
ymgyrch wobrau am ei llwyddiant
yn gwneud bwyta llysiau yn fwy
o hwyl. Cefnogir ein partneriaeth
gan brif noddwyr, enwogion,
cogyddion, awdurdodau lleol,
ffermwyr, cymunedau, ysgolion,
gofalwyr a phlant ym mhob rhan
o’r Deyrnas Unedig. Diolch i bob un
ohonoch am eich cefnogaeth.

I ddysgu mwy, ewch i’r
wefan:

EatThemToDefeatThem.com
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Croeso
Sefydlwyd Veg Power i weld beth ellir ei gyflawni drwy harneisio
meddyliau creadigol y diwydiant hysbysebu i wneud llysiau yn
fwy deniadol. Roedd ein hymgyrch “Eat Them to Defeat Them
/ Bwytwch y Llysiau i’w Llethu” a lansiwyd yn 2019 mewn
partneriaeth ag ITV yn ddewr a mentrus. Ers blynyddoedd lawer
buom yn dweud wrth blant fod bwyta llysiau yn dda i’w hiechyd,
wrth i gartwnau o foron ddawnsio dan fwáu enfys i gyfeiliant
jingls ailadroddus. Roeddem yn awyddus i weld rhywbeth newydd
ac uchelgeisiol a oedd yn mynd at galon y ffordd y mae plant
yn meddwl go iawn, a cheisio gwahanol ffyrdd o ddylanwadu
a fyddai’n arwain at newid ymddygiad ystyrlon. Yn y naratif
Bwytwch y Llysiau i’w Llethu gwelwyd llysiau dieflig yn cynllwynio
i gymryd drosodd y byd gyda’r plant arwrol yn martsio i’r frwydr
i achub y ddynoliaeth rhag y llysiau drwg – roedd yn rhaid eu
bwyta i’w llethu! Roedd ein hysbyseb 60 eiliad yn efelychu ffilm
antur arswydus. Gwelwyd yr ymgyrch gan dros 38 miliwn o bobl.
Roedd plant wrth eu bodd efo’r ymgyrch, a’r rhai a welodd yr
hysbyseb yn ddwywaith tebycach o fwyta rhagor o lysiau. Yn
2020 bydd ein hymgyrch yn ymgyrch fwy fyth gan fod Channel
4 a Sky yn ymuno ag ITV fel ein partneriaid. Yn 2019 hefyd buom
yn rhedeg rhaglen beilot ar gyfer ysgolion a chymunedau lle
cafwyd canlyniadau cyffrous. Eleni, gyda chefnogaeth addysgwyr
gwych, gwasanaethau coginio ysgolion ac arbenigwyr iechyd
cyhoeddus a fu’n ddigon caredig i wirfoddoli eu hamser, rydym
wedi datblygu Pecyn Pŷer Bwytwch y Llysiau i’w Llethu ar gyfer
Ysgolion. Mae ein rhaglen ysgolion yn canolbwyntio ar
hwyl a blas gwych llysiau. Mae ein
pecynnau’n llawn dop o bethau i’w
gwneud. Rhowch gynnig ar bob dim
a gadael i’r llysiau ymosod ar eich
ysgol yn ystod ail hanner tymor y
gwanwyn. Y peth pwysig ydyw
gwneud y pethau y teimlwch
y byddant yn gweithio’n
dda yn eich ysgol chi,
ac fe wnawn ninnau
ein gorau glas i’ch
cefnogi.
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Bwytwch y Llysiau i’w
Llethu 2019
38.2
MILIWN
WEDI GWEL

Ffurfiodd Veg Power bartneriaeth
gydag ITV i greu’r ymgyrch Bwytwch
y Llysiau i’w Llethu wedi ei hanelu at
blant oed ysgol gynradd.

YR HYSBYS D
E
TELEDU B

• Rhoddodd ITV werth £2m o
hysbysebion teledu
• Cefnogwyd yr ymgyrch
gan bob archfarchnad fawr
genedlaethol yn eu siopau neu
ar-lein
• Rhoddodd cwmnïau posteri
awyr agored, sinemâu a
phapurau newydd werth £3m
arall o hysbysebion
• Dosbarthwyd 300,000 o
siartiau gwobr llysiau (veggie
reward) mewn bagiau ysgol
• Bu ein rhwydwaith o
ddylanwadwyr cymdeithasol
mewn cysylltiad â thros 3m o
bobl
• Gyda chefnogaeth enwogion
fel Ant & Dec, Jamie Oliver,
will.i.am a Team GB
Cyrhaeddodd ein neges gartrefi 38m
o bobl, yn cynnwys 65% o rieni a
44% o blant. Dangosodd arolygon
annibynnol fod 46% o’r plant a welodd
yr hysbyseb yn dweud iddynt roi cynnig
yn ddiweddar ar fwyta rhagor o lysiau.
Mae data’n cadarnhau fod gwerthiant
llysiau wedi cynyddu 2.3% a bod y
llysiau a gafodd eu bwyta gan blant
wedi cynyddu 1.7%. Dechrau rhagorol
yn wir!
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Bwytwch y Llysiau
i’w Llethu 2020 SWYDDOGAETH
Yn Chwefror 2020 mae ITV a Veg Power yn lansio ymgyrch arall Bwytwch y
Llysiau i’w Llethu – ymgyrch fwy fyth a fydd yn canolbwyntio unwaith eto ar
blant oedran ysgol gynradd.

HANFODOL
YSGOLION

• Mae ITV, Channel 4 a Sky wedi ymrwymo gwerth £3.6m o
hysbysebion ynghyd â chefnogaeth pobl enwog
• Bydd ein hysbysebion i’w gweld mewn sinemâu yn ystod y gwyliau
hanner tymor ac fe welwch ein posteri ar draws y Deyrnas Unedig
• Bydd ein hysbyseb greadigol, a dderbyniodd ganmoliaeth uchel,
unwaith eto yn apelio i blant. Eleni, fe’i cefnogir gan chwech
hysbyseb 10 eiliad yn herio plant i fwyta llysieuyn arbennig yr
wythnos honno
• Bydd archfarchnadoedd ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig yn
cefnogi’r ymgyrch o fewn eu siopau ac ar lein
• Bydd ein rhaglen newydd i ysgolion yn cyrraedd 400,000 o blant
mewn 1,500 ysgol.

Mae gan ysgolion ran
allweddol i’w chwarae. Bydd
y sylw ar y teledu, cefnogaeth
selebs a’r hysbysebion yn creu
ymwybyddiaeth a chyffro mawr.
Swyddogaeth yr ysgolion drwy
eu gwersi, amserau chwarae a
chyfnodau cinio fydd harneisio’r
cyffro hwnnw i gael plant i flasu
llysiau – a chael y neges adref
i’w rhieni.
Ar yr un pryd bydd ein partneriaid
yn yr archfarchnadoedd yn
cefnogi rhieni a gofalwyr gyda
chynigion llysiau arbennig,
bydd ein cogyddion enwog yn
eu hysbrydoli gyda syniadau
am brydau deniadol a bydd y
cyfryngau cymdeithasol yn creu
teimlad o fomentwm. Gyda’i
gilydd bydd yr ymgyrchoedd
hyn yn annog rhieni i gynnig
yng nghartrefi’r plant y llysiau y
byddant yn eu blasu yn yr ysgol.
Y nod yw ffurfio arferion a fydd
yn parhau ymhell i’r dyfodol.

LLYSIEUYN YR WYTHNOS
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Bob wythnos o’r ymgyrch byddwn yn canolbwyntio ar un llysieuyn
sy’n ffefryn teuluol. Gofynnwn ichi lunio eich gweithgareddau o
amgylch y llysieuyn hwnnw. Rydym yn awyddus i blant roi cynnig ar
bob un o’r llysiau hyn dair gwaith fel bod y chwech llysieuyn yn dod
yn rhan o’u diet arferol.

Rydych yn darlunio’r
llysiau fel y bobl
ddrwg – onid ydych
chi wedi drysu’n lân?
I wybod pam fod y
ffordd greadigol hon
o weithio yn llwyddo,
ewch i:

VegPower.org.uk
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Canllaw cyflym
Mae hon yn rhaglen fodwlar gyda llawer o elfennau. Yn ddelfrydol, mae pob elfen yn cydweithio a
chydgyfrannu ond gallwch ddewis dim ond y rhannau sy’n gweithio i’ch ysgol chi. Mae’r amseru yn
allweddol gan fod y rhaglenni ysgol yn cyd-fynd â gweithgareddau ar y teledu, yr hysbysebion, y
gefnogaeth gan bobl enwog a bargeinion arbennig yn yr archfarchnadoedd. Yr elfen bwysicaf yw’r
siartiau gwobrwyo. Gofynnwn ichi gael nhw allan i’r plant cyn gynted â phosibl.

CYCHWYN MEWN
GWASANAETH YSGOL GYFAN

LLUNIAU LLYSIAU,
LLIWIO A BLASU

Cael rhieni i ymuno
yn yr hwyl

Ffordd dda o gychwyn
yr ymgyrch Bwytwch
y Llysiau i’w Llethu
yn eich ysgol yw mewn
gwasanaeth. Edrychwch
ar ein cynllun gwasanaeth
dwyieithog yn:

Wrth liwio lluniau llysiau
daw plant yn gyfarwydd
â’r llysiau drwy ddysgu a
chwarae. Gallant hefyd
ddysgu am lysiau drwy
ddefnyddio eu gwahanol
synhwyrau.

Mae cael rhieni, gofalwyr
a’r gymuned ehangach
i gymryd rhan yn yr
ymgyrch yn atgyfnerthu
cariad newydd at lysiau
yn y cartref yn ogystal ag
yn yr ysgol.

VegPower.org.uk

YN EIS IAU YN EIS IAU

Ydych chi wedi gweld y llysieuyn hwn?

P7

P8

P9
plant i drechuʼr llysiau.
y Llysiau iʼw Llethu yw annog
Bwriad ymgyrch Bwytewch
bwyta llysiau yn fwy o hwyl.
gwobrau ac wedi ei brofi i wneud
Maeʼr ymgyrch wedi ennill
ganfod rhagor ar-lein.
am Becyn Ymgyrch a gallwch
Cadwch eich llygaid ar agor

Siartiau gwobrwyo a
phecynnau sticeri

Gweithio gyda’ch
staff coginio

Cystadleuaeth
ysgolion

Ymhlith eich adnoddau y mae
siart gwobrwyo a phecyn sticeri
i bob plentyn. Bydd y rhain yn
annog y plant a’u teuluoedd i
fwyta ac ail fwyta llysiau adref.

Mae gan staff ceginau
ysgolion ran bwysig i’w
chwarae yn y dasg o
ddatblygu hoffter iach o
lysiau. Mae ein pecynnau’n
cynnwys gweithgareddau,
syniadau a gwobrau i
staff coginio.

Gwobrau ariannol i’r rhai
sy’n mynd amdani go iawn

P 10

P 12
6

Dyddiad
cau 3 Ebrill

P 13
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CYCHWYN MEWN GWASANAETH
YSGOL GYFAN I lansio’r ymgyrch ysgolion

Dyddiadau

Adnoddau

Wythnos 24 Chwefror

Yn eich pecynnau: Cynllun gwasanaeth nerth llysiau
Edrychwch ar lein: Cyflwyniad Cynnal Gwasanaeth PowerPoint Dwyieithog a
chysylltiadau fideo

Ffordd wych o ddechrau ymgyrch
Bwytwch y Llysiau i’w Llethu yn eich
ysgol yw cynnal gwasanaeth ysgol.
Dyma gynllun ar gyfer y gwasanaeth
hwnnw a ysgrifennwyd ar eich cyfer
gan Jason O’Rourke, Pennaeth y
Washingborough Academy. Yn
ddelfrydol, hoffem ichi gynnal y
gwasanaeth hwn yn ystod wythnos
lansio’r ymgyrch ar 24 Chwefror
er mwyn creu diddordeb ymhlith y
disgyblion a’u cyffroi.

YSGOL
GYFAN

JASON O’ROURKE
Mae Jason O'Rourke yn Bennaeth y Washingborough
Academy, Ysgol Feithrin a Chynradd yn Swydd
Lincoln. Yma y mae’r unig gegin ysgol a dderbyniodd
Gold Catering Mark Cymdeithas y Pridd. Maent hefyd
yn un o 19 ysgol yn y Deyrnas Unedig a dderbyniodd
y Food for Life Gold School Award. Enillodd Jason yr
Educatering School Food Plan Awards yn 2016 ac
anrhydedd “Food Hero of the Year” Ymddiriedolaeth
Caroline Walker yn 2019.

Bwytwch y Llysiau i’w Llethu 2020
NODAU:

Rhoi gwybod i blant am
yr ymgyrch Bwytwch y
Llysiau i’w Llethu a’r
llysiau a fydd yn derbyn
sylw dros y chwech
wythnos.
PARATOI AC ADNODDAU:
• Cyflwyniad PowerPoint ynglŷn â
chynnal gwasanaeth Bwytwch y
Llysiau i’w Llethu.
GWASANAETH:
1. Eglurwch eich bod am roi gwybod
i’r plant am ymgyrch genedlaethol
yn eu hannog i gynnwys llysiau
blasus yn eu diet.
2. Dangoswch yr hysbyseb a

ddarlledwyd y llynedd a
gofynnwch a oes rhywun yn cofio
ei gweld ar y teledu.
3. Eglurwch i’r plant y bydd ymgyrch
eleni (2020) yn fwy ac yn well
gyda llawer o weithgareddau
a heriau i’w cwblhau - oll yn
ymwneud â llysiau.
4. Ewch drwy’r cyflwyniad
PowerPoint Bwytwch y Llysiau
i’w Llethu sy’n dweud beth yw’r
gweithgareddau hyn.
5. Dygwch sylw’r plant at y siartiau
gwobrwyo a’r pecynnau sticeri y
gallant fynd â nhw adref. (gweler
tudalen 10).
AMSER MYFYRIO:
Gofynnwch i’r disgyblion
ddychmygu eu hoff lysiau yn eu
pennau.

GWEDDI:
O Dduw, diolch iti am
lysiau a’r holl fwyd sydd ar
gael inni ei fwyta.
Diolch iti am bawb sy’n
ein helpu i fwyta – ein
teuluoedd sy’n coginio’n
bwyd, y rhai sy’n gweithio
yng nghegin yn yr ysgol
hon a’r rhai sydd wedi
tyfu, cynaeafu a danfon
ein bwyd. Helpa ni i fod
yn ddiolchgar am yr hyn
sydd gennym a’r holl waith
caled a fu yn paratoi ein
bwyd.
Diolch iti am ein bwyd
iachus.
Amen.

Lawrlwythwch y cyflwyniad dwyieithog cynnal gwasanaeth o VegPower.org.uk
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LLUNIAU LLYSIAU,
LLIWIO A BLASU

Ymgyfarwyddo
drwy ddysgu a
chwarae

Dyddiadau

Adnoddau

24 Chwefror
– 3 Ebrill

Yn eich pecynnau: lluniau llysiau i’w lliwio mewn 6 dyluniad
Ar lein: Lawrlwythwch gopïau ychwanegol, ynghyd â Chanllaw Athrawon,
ffeithiau difyr a syniadau blasu.

Ar gyfer plant Derbyn a Chyfnod
Allweddol 1 (CA1) mae eich pecyn yn
cynnwys digon o luniau llysiau maint
A5 i’w lliwio ar gyfer pob plentyn a
phob wythnos o’r rhaglen.
Hefyd, ar gyfer ysgolion sy’n medru
dod â llysiau mewn i’r dosbarth, mae
gennym rai awgrymiadau ynghylch
dysgu drwy ddefnyddio’r gwahanol
synhwyrau.
Mae’r rhain ar gael i’w lawrlwytho o’n
gwefan. Cafodd y taflenni ffeithiau a’r
syniadau ar gyfer Addysg Blasu eu
creu a’u cyflwyno’n garedig gan Bee
Wilson, newyddiadurwraig, awdur a
chyd sefydlydd TastEd (TasteEducation.
com). Wedi i’r plant addurno’r lluniau
gallwch arddangos eu gwaith o
amgylch yr ysgol.
Byddent yn edrych yn wych ochr yn
ochr â’r byrddau blasu a grëwyd gan
eich staff cegin (gweler tudalen 17).
Sylwer mai dim ond i ysgolion gyda
dosbarthiadau Derbyn a CA1 yr
anfonir yr adnoddau hyn.

R
Yr1
Yr2

Wythnos 24 Chwefror

Moron

Defnyddio Lluniau Llys
iau:
Canllaw i Athrawon

Wythnos 3 Mawrth

Gobeithio y caiff y plant
yn eich ysgol lawer
iawn o hwyl yn defny
wahanol lysiau. Fe’u
ddio’r lluniau hyn o
crëwyd gan TastEd (talfy
riad o Taste Education
gwaith celf gan Anna
) gan ddefnyddio
bel Lee a geiriau gan
Bee Wilson. Yn gared
rhannu â Veg Power
ig iawn, cawsant eu
er mwyn i chi gael eu
defnyddio yn y dosb
Credwn fod dod i adna
arth.
bod a chwarae gyda
llysiau yn ffordd o wneu
ac apelgar. I Ddosbarth
d llysiau yn gyffrous
iadau Derbyn, Blwy
ddyn 1 a Blwyddyn
lysieuyn gwahanol ar
2, darparwyd llunia
gyfer pob wythnos yn
uo
eich pecyn ysgol.
Gyda phob llun llysieu
yn, mae TRI GWEITHGARE
DD. Yn gyntaf, mae disgy
yn EU LLIWIO. Gallwch
blion wrth eu bodd
ddefn
gyda’r plant. Yn ail, gyda yddio’r arlunwaith i addurno waliau’r ysgol
neu eu gyrru adref
phob llysieuyn mae FFEITH
plant. Yn olaf, os gallw
IAU DIFYR a fydd yn denu
ch ddod â rhywfaint
sylw a herio’r
o lysiau ffres i’ch dosba
bodd yn DYSGU AM WAHA
rth, bydd y plant wrth
NOL FLASAU ac efallai
eu
yn mwynhau rhoi cynni
g ar beth o’r bwyd.

Pys
Wythnos 10 Mawrth

Pys Melyn

Wythnos 24 Chwefror

Moron

Wythnos 3 Mawrth

Pys

Wythnos 10 Mawrth

Pys Melyn

Wythnos 17 Mawrth

Brocoli

Wythnos 24 Mawrth

Tomatos

Wythnos 31 Mawrth

Pupur

Sut i ddefnyddio’r
lluniau llysiau:
Gofy

nnwch i’r plant liwio llysieu
yn
yr wythnos gan fod mor
greadigol
â phosibl. Cofiwch fod
llysiau
pupur, corn, tomatos
a moron
yn dod mewn llawer
o waha
liwiau. Dangoswch ffotog nol
raffau
oddi ar y we i’r plant
weld llysiau
o liwiau anarferol fel
moron piws,
corn amryliw Mecsicana
idd neu domatos du.
Gadewch i’r
plant ddefnyddio gwah
anol
phapur sgleiniog ar gyfer gyfryngau, fel collage gyda
pupur neu bys, papur
sidan wedi’i
grychu ar gyfer broco
li, darnau o linyn i gynry
chioli’r streipiau
ar foron neu gerdyn gwea
dog (textured card) ar
gyfer y pys
melyn.
Wedi ichi addurno’r
holl lysiau, defnyddiw
ch nhw i i greu
arddangosfa yn yr ysgol
a rhannwch eich camp
ni ar Twitter @tastedfee
waith gyda
d a #EatThemToDefe
atThem
Gellir llywio’r lluniau
yn fflat neu eu defny
ddio i wneud
lluniau naid (pop ups)
(cyfarwyddiadau ar
y dde). >>

Wythnos 17 Mawrth

Brocoli
Wythnos 24 Mawrth

Tomatos

Plygwch y
tabiau i’r

Yn gyntaf,
lliwiwch y
llysieuyn

Yna torrwch ymait
h
y llysieuyn gan
ddilyn y llinell
doredig o’i amgylch

cyfeiriad
arall
Plygwch eich
llysieuyn yn ei
hanner
Gallwch
dorri allan
hanner
blodyn i
wneud eich
brocoli yn
fwy 3d

Defnyddiwch y
tabiau i osod eich
llysieuyn ar unrhy
w
arddangosfa

Wythnos 31 Mawrth

Pupur

Gallwch
dorri allan
hanner
pysen i
wneud i’r
pys bopian

Sut i Greu eich
Lluniau Llysiau
gan Annabel Lee

ETTDT_Teachers_Veg

CutOuts_A4 WELSH

.indd 1

13/02/2020 11:29

Dangoswch eich campweithiau ar #EatThemToDefeatThem
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Cael rhieni a gofalwyr
i ymuno yn yr hwyl
Gobeithio y bydd y plant yn dweud wrth eu rhieni a gofalwyr am y profiadau cadarnhaol a
gawsant yn yr ysgol fel eu bod nhw yn ailadrodd, yn gwobrwyo ac yn normaleiddio hoffter
at lysiau adref hefyd. (gweler Swyddogaeth Hanfodol Ysgolion – The Essential Role of
Schools ar dudalen 5)
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POSTERI Cael yr holl gymuned i gymryd rhan

Dyddiadau Adnoddau
24 Chwefror

Yn eich pecynnau: Chwech poster A4 gwahanol
Ar lein: Posteri gwahanol i’w lawr lwytho a’u hargraffu

Yn eich pecynnau mae chwe phoster lliwgar A4.
Apêl hwyliog i rieni, gofalwyr, plant, athrawon a
thîm eich ysgol gymryd rhan yw’r rhain. Gosodwch
nhw o amgylch yr ysgol, yn arbennig mewn mannau
lle mae rhieni a gofalwyr yn danfon neu gasglu eu
plant. Yn ddelfrydol, dylid eu gosod ar ddiwrnod
cyntaf yr ymgyrch – 24 Chwefror. Dylai’r posteri fod
o gymorth i greu cyffro a byddant yn annog rhieni
a gofalwyr i gadw golwg am y siartiau a’r sticeri
gwobrwyo ym magiau ysgol eu plant.

PAWB

ENGHRAIFFT O E-BOST POSIBL
Mae ein hysgol yn cefnogi ymgyrch o’r enw
Eat Them to Defeat Them / Bwytwch y Llysiau
i’w Llethu sy’n annog plant i fwyta mwy o
lysiau. Nod y rhaglen, a gafodd wobrau am ei
llwyddiant, yw gwneud bwyta llysiau yn fwy
o hwyl. Cafodd yr ymgyrch ei chreu gan Veg
Power mewn partneriaeth ag ITV, Channel 4 a
Sky ac mae’n cael ei chefnogi gan bobl enwog
a chogyddion o fri. Cadwch olwg am y siartiau
gwobrwyo a phecynnau sticeri ym mag ysgol
eich plentyn. Am ragor o wybodaeth, rysetiau
gwych a chyngor gan arbenigwyr ewch i’r
wefan EatThemToDefeatThem.com

Os gwelwch yn dda, gyrrwch e-bost i rieni – yn
ddelfrydol ar 24 Chwefror neu yn fuan wedyn.
Bydd hyn o gymorth i sbarduno eu diddordeb a
sicrhau fod y pecynnau a sticeri gwobrwyo yn cael
eu defnyddio yng nghartrefi’r plant.
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aredd

Gweithg

Siartiau gwobrwyo
a phecynnau sticeri
Annog plant i fwyta llysieuyn
newydd adref
Dyddiadau

Adnoddau

24 Chwefror

Yn eich pecynnau: Siart Gwobrwyo
a Phecyn Ymgyrch i bob plentyn

POB
DISGYBL

Sut y byddwn yn
cefnogi rhieni a
gofalwyr
Byddwn yn dwyn sylw rhieni at
adnoddau ar-lein yr ymgyrch ac yn
dweud sut y gallant helpu eu plant –
hyd yn oed mewn cartrefi lle mae’r
plant yn bwyta’n ffyslyd a lle mae
arian yn brin. I’n helpu, cawsom
gefnogaeth arbenigwyr blaenllaw
ar fwydo plant a chymorth llawer o
gogyddion gorau’r byd.

Jamie
Oliver

Hugh
FearnleyWhittingstall
Rangan
Chatterjee

Melissa
Hemsley
Yn 2019 mwynhaodd 300,000 o
blant ein siart gwobrwyo a phecyn
sticeri. Mae’r siartiau’n gwneud
tasgau’n hwyl heb osod unrhyw bwysau ar y plant. Maent
hefyd o gymorth pendant i rieni gael eu plant i fwyta rhagor o lysiau adref.

Tom
Kerridge

Yn siartiau 2020 rhoddwyd mwy o bwyslais ar y chwech llysieuyn yr
wythnos, gan annog y plant i ganfod a rhoi cynnig ar y chwech llysieuyn dair
gwaith er mwyn ennill medal. Daw’r pecynnau mewn amlen wedi ei brandio.
Y bwriad yw i’r rhain gael eu cludo i gartrefi’r plant er mwyn i rieni a
gofalwyr eu defnyddio gyda’r plant i ailadrodd a gwobrwyo’r llwyddiant
bwyta llysiau a gawsant yn yr ysgol. Yn eich pecyn ysgol bydd un i bob
disgybl.

Prue
Leith

Bee
Wilson

Os gwelwch yn dda, rhowch nhw ym magiau ysgol y plant i fynd adref cyn
gynted â phosibl yn wythnos gyntaf yr ymgyrch.

Oes ffyrdd eraill y gallwn gefnogi ysgolion a theuluoedd? Gweler tudalen 14
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arlwyo
Credwn fod gan staff cegin pob ysgol ran bwysig yn meithrin cariad iach at
lysiau ymhlith y plant. Gofynnwn iddynt gefnogi’r ymgyrch yn y rheng flaen
drwy ysbrydoli a gwobrwyo’r plant gyda’u llysiau blasus.
aredd

Gweithg

STICERI LLYSIAU

Gwobrwyo plant am eu blasu
Dyddiadau

Adnoddau

24 Chwefror
- 3 Ebrill

Yn eich pecynnau: Rholiau o sticeri ar gyfer pob llysieuyn yr wythnos

Mae ein pecynnau ysgol yn cynnwys
rholiau o sticeri ar gyfer pob llysieuyn
yr wythnos. Mae’r sticeri yma’n rhan
allweddol o’r ymgyrch. Mae ganddynt
ddau bwrpas. Yn gyntaf, gall staff y
gegin a’r tîm amser cinio roi sticeri i’r
plant i’w gwobrwyo am flasu llysieuyn
yr wythnos – yn ddelfrydol ochr yn
ochr â’r byrddau blasu.
Mae plant wrth eu bodd yn derbyn
sticeri. I blant ansicr, peidiwch â’u rhoi
dan bwysau – bydd arogli neu lyfu’r
llysieuyn yn ddigon. Swyddogaeth y
sticeri yw mynd â’r neges adref i rieni a
gofalwyr y plant. Yn eu hanfod, dweud
y mae’r sticeri hyn, “Rhoddais gynnig
ar bys melyn heddiw”. Byddwn yn rhoi
cyngor i rieni, ac yn eu cydnabod a’u
canmol (fel eu bod yn ddelfrydol yn
ymuno yn hwyl yr ymgyrch).
Yn allweddol gobeithiwn y bydd rhieni
a gofalwyr yn creu cyfleoedd pellach
i flasu’r llysieuyn adref gan ganmol eu
plentyn gyda siart gwobrwyo a sticeri.
Wrth ymuno yn yr ymgyrch bydd y
plentyn yn cael cyfle i flasu llysieuyn yn
yr ysgol, ailadrodd y profiad adref a
derbyn gwobr am yr ymdrech, gyda’r
nod o wneud llysiau yn rhan arferol o
ddiet y plentyn hwnnw.
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ARLWYWYR
A
DISGYBLION

aredd

Gweithg

BYRDDAU BLASU

Annog plant i roi cynnig ar lysieuyn newydd
Dyddiadau

Adnoddau

24 Chwefror
- 3 Ebrill

Yn eich pecynnau: Canllaw Cogyddion

Ar ddiwedd y dydd, mae hyn
oll yn ymwneud â bwyta llysiau
– wedi’r cyfan yr unig ffordd i’w
llethu yw eu bwyta! Gobeithiwn
y bydd ceginau ysgol ym mhob
rhan o’r Deyrnas Unedig nid
yn unig yn cynnwys llysieuyn yr
wythnos yn eu bwydlenni ond
hefyd yn gosod byrddau blasu
cyffrous i annog y plant i roi
cynnig ar eu bwyta.
Yn ddelfrydol, awgrymwn neilltuo
diwrnod yr wythnos dros y
chwech wythnos lle gall y plant
flasu llysieuyn yr wythnos. Mae’r
Canllaw Cogyddion yn llawn
o syniadau cyffrous ar gyfer
byrddau blasu.

Rydym yn caru cogyddion.
Wedi’r cyfan cawsom ein
creu gan Jamie a Hugh. Yn
2019 cawsom ein hysbrydoli
gan lawer o gogyddion ysgol
a greodd arddangosfeydd
ffantastig. Felly, yn 2020,
rydym yn herio staff
ceginau ysgol i’n cyfareddu
gyda’u creadigrwydd a’u
hysbrydoliaeth i’r plant y maent
yn eu bwydo. Byddwn yn
canmol a brolio’r goreuon a
rhannu rhywfaint o dystysgrifau
a gwobrau ariannol. Mae’r
manylion ac amodau cystadlu
yn y Canllaw Cogyddion.

Gweler tudalen 5 am restr o lysiau’r wythnos
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ARLWYWYR
A
DISGYBLION

Dyma rai o’n ffefrynnau
yn 2019 :

DYDDAD
CAU
15 Mawrth

CYSTADLEUAETH YSGOLION
Gwobrau ariannol
i ysgolion
Yn 2019 aeth llawer o’r ysgolion
a gefnogwyd gennym ymhell
tu hwnt i’r hyn yr oeddem yn ei
ddisgwyl. Cawsom ein syfrdanu
gan eu creadigrwydd ac ymroddiad
athrawon, timau ysgol gyfan a’r
plant. Ac felly, yn 2020, rydym yn
cynnig rhywfaint o wobrau ariannol
i gydnabod ymdrech yr ysgolion
hynny sy’n mynd amdani go iawn.

Sut i gystadlu
am wobr:

1. Cofnodwch y llwyddiant
gyda llysiau yn eich ysgol ar
fideo neu mewn ffotograffau.
2. Uwchlwythwch nhw i wefan
EatThemToDefeatThem.com
a dweud pam y dylai eich
ysgol ennill.school should win

Y Gwobrau

Gwobr Gyntaf £1,000
4 x ail wobr £250
Bydd yr arian yn ddi-gyfyngiad.

Sut i ennill:

DYDDAD
CAU
3 EBRILL
2020

Cael hwyl yw hanfod
ein hymgyrch. Mae ein beirniaid
yn caru ysgolion sy’n ein
syfrdanu gyda’u creadigrwydd,
yn ysbrydoli ysgolion eraill trwy’r
cyfryngau cymdeithasol ac yn
llwyddo i gofnodi hwyl a blas
gwych bwyta llysiau.
Rydym yn croesawu ceisiadau
yn y Gymraeg ond ymddiheurwn
fod ein ffurflenni cais, y rheolau
a gweinyddiad y deunydd
hyrwyddo yn y Saesneg yn unig.

RHEOLAU
Dim ond ysgolion sy’n cymryd rhan yn yr ymgyrch all ymgeisio. Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol. Mae’r telerau ac amodau llawn ar ein gwefan.

Ewch i wefan EatThemToDefeatThem.com
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ADBORTH

Mae Veg Power yn gynghrair o
gwmnïau, sefydliadau, enwogion,
ysgolion a theuluoedd gydag un nod
cyffredin, sef cael ein plant i fwyta
mwy o lysiau blasus a iach.
Cawn ein harwain gan grŵp o
ymgynghorwyr ardderchog, yn
cynnwys staff proffesiynol iechyd
cyhoeddus, maethegwyr, arlwywyr
bwyd, seicolegwyr plant, addysgwyr
a staff creadigol o fewn y diwydiant
hysbysebu a’n cefnogodd wrth
greu’r rhaglen ysgolion hon. Ni fydd
cyrraedd ein nod yn dasg hawdd
ond, o gydweithio’n frwdfrydig,
credwn fod llwyddiant yn bosibl.

BETH YW EICH BARN
O 1 Mawrth tan 20 Ebrill bydd ein
harolwg ar-lein yn agored. Mae
croeso i bawb ddweud ei ddweud.
Chi, eich cydweithwyr, eich tîm
coginio, y criw cefnogi, rhieni,
gofalwyr, a’r plant. Os ydych yn caru
neu yn casáu’r ymgyrch, rydym eisiau
gwybod eich barn gan y bydd eich
adborth o gymorth inni wella.

Ewch i’r arolwg ar-lein:

vegpower.org.uk/feedback

ANGEN HELP?
Os ydych angen help, edrychwch
yn gyntaf drwy’r canllaw hwn ac
yna ewch i’n gwefan. Yno mae
adnoddau i chi eu lawrlwytho,
ynghyd â chanllawiau a blogiau a all
fod â’r ateb i’ch cwestiynau. Os nad
yw’r ateb yno, cysylltwch â ni gan
ddefnyddio’r ffurflen yn ein gwefan.

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
Mae gan y cyfryngau cymdeithasol ran bwysig i’w chwarae. Nid ydym yn
disgwyl, ac ni fyddem yn annog, plant i fynd ar gyfryngau cymdeithasol
oedolion, ond y mae rhieni, gofalwyr, athrawon, staff coginio ac eraill yn
eu defnyddio’n helaeth. Ar y cyfryngau cymdeithasol gallwn ysbrydoli ein
gilydd gyda syniadau, gallwch ryfeddu pobl gyda hanesion eich ysgol
ardderchog a chefnogi’r naill a’r llall gyda’n “hoffi” a “rhannu” (likes &
shares). Dyma lle mae ein cynghrair yn dod at ei gilydd.

I ddilyn yr ymgyrch hon a holl waith Veg Power ewch i
@VegPowerUK
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GORSAF
LLETHU’R LLYSIAU
Ydych chi’n barod?

LANSIO

DYDDIADAU ALLWEDDOL

24 Chwefror 2020

15 Chwefror Dechrau’r ymgyrch
24 Chwefror Lansio’r rhaglen
ysgolion
15 Mawrth Dyddiad cau Her y
Cogyddion
3 Ebrill
Dyddiad cau y
gystadleuaeth
ysgolion
5 Ebrill
Diwedd yr ymgyrch
20 Ebril
Diwedd y cyfnod
cyflwyno adborth

Briffio cydweithwyr
Gwasanaeth ysgol
Posteri naid (pop ups)
E-bostio rhieni
Dosbarthu siartiau
gwobrwyo

❑
❑
❑
❑
❑

LLETHU’R LLYSIAU
Addurniadau i’w torri allan a’u
❑
lliwio
Byrddau blasu
❑

Sticeri llysiau i’w rhannu
Bwytwch fwy o lysiau

❑
❑

Wythnos 24 Chwefror

Wythnos 10 Mawrth

Wythnos 24 Mawrth

Moron

Pys Melyn

Tomatos

Wythnos 3 Mawrth

Wythnos 17 Mawrth

Wythnos 31 Mawrth

Pys

Brocoli

Pupur

#EATTHEMTODEFEATTHEM

