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80%

NID YW 80% O’N
PLANT YN BWYTA
DIGON O LYSIAU

Nid yw 80% o’n plant yn bwyta
digon o lysiau ac mae un
plentyn o bob tri yn bwyta llai
nag un dogn o lysiau y dydd.
A’r ffaith fwyaf brawychus oll
yw fod 50% o rieni wedi rhoi
fyny pob ymdrech i gael eu
plant i’w bwyta.
Gyda chefnogaeth ysgolion ym
mhob rhan o’r Deyrnas Unedig
rydym yn newid y sefyllfa hon
drwy ddefnyddio hysbysebion
a dulliau marchnata a fydd yn
ysbrydoli plant i garu llysiau
a’u bwyta trwy gydol eu hoes,
ac yna trosglwyddo’r arfer i’w
plant hwythau.
Mewn partneriaeth unigryw
rhwng Veg Power ac ITV
gyda chefnogaeth darlledwyr,
archfarchnadoedd, tyfwyr,
Public Health England a
llywodraeth leol mae’r ymgyrch
‘Bwytewch y Llysiau i’w Llethu’
(Eat Them to Defeat Them) yn
llwyddo i newid agwedd plant
tuag at lysiau.
Cewch ragor o
wybodaeth ar y wefan:
eatthemtodefeatthem.com
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Croeso
Roedd ymgyrch ‘Bwytewch y Llysiau i’w Llethu’ y llynedd yn
llwyddiannus dros ben yn cael plant i fwyta llysiau. Dywedodd llawer
o ysgolion y bu newid trawiadol yn agwedd disgyblion a oedd gynt yn
casáu bwyta llysiau.
Ond, yn anffodus, mae’r rhan fwyaf o blant (ac yn wir oedolion) yn dal i
fwyta llai nag a ddylent o lysiau, ac felly bydd yr ymgyrch yn dechrau eto
ym misoedd Mai/Mehefin.

p ru e l e ith

COGYDD A NOFELYDD

Fy mreuddwyd yw y bydd penaethiaid ysgolion, rhyw ddydd, yn ei weld
fel rhan o’u gwaith i ddysgu plant sut i fwyta, yn yr un modd ag y maent
yn eu dysgu sut i ddarllen a chyfrif.
Pwrpas addysg yw paratoi pobl ifanc am y dyfodol a dylai bwyta’n iach
fod yn rhan o hynny. Ond ni fydd yn digwydd yfory. Ac yn y cyfamser,
ni wn am unrhyw ysgol, cogydd nac arlwywr ysgol nad ydynt yn
dymuno rhoi bwyd da a iachus i’w plant. Rhaid treulio ychydig bach
mwy o amser yn gwneud llysiau’n ddeniadol na thaflu bysedd pysgod
a sglodion i’r sosban ffrïo, ond mae llysiau’n llawer rhatach na chig a
physgod. Gwn am lawer o ysgolion sy’n llwyddo i gynnig bwydlenni
llysieuol, neu gael dim ond un neu ddau o ddiwrnodau heb lysiau gan
ddefnyddio’r arbedion ariannol i brynu gwell cig a physgod ar y dyddiau
hynny, neu brynu ffrwythau mwy egsotig a llysiau anarferol.

Pwrpas addysg yw paratoi pobl ifanc am y dyfodol
a dylai bwyta’n iach fod yn rhan o hynny.”
Yn fy marn i, os na fydd cogyddion ysgol yn mynd i’r afael â’r dasg o
gael plant i
FWYNHAU llysiau, byddant yn tyfu’n oedolion a threulio
gweddill eu hoes yn bwyta deiet afiach. Wrth gwrs, mewn byd delfrydol,
byddai plant yn dysgu sut i fwyta’n gywir hyd yn oed cyn iddynt
gyrraedd yr ysgol gan efelychu y rhieni hynny sy’n mwynhau llysiau a
gofalu bwyta deiet iach. Yn anffodus, nid oes digon o blant mor lwcus
â hynny. Ond mae pob plentyn yn cael cinio yn yr ysgol, a hynny am
ddim mewn ysgolion cynradd. Ac felly mae cyfle rhagorol i gael plant at
y llysiau yn lle’r llysiau at y plant. Ni fyddant yn parhau i fwyta llysiau i’r
dyfodol os nad ydynt yn eu mwynhau.
Ac mae hyn yn haws nag a feddyliwch. Gyda help Veg Power gallwch
wneud gwahaniaeth allweddol i ragolygon bywyd eich plant, a’u gosod
ar lwybr cadarn tuag at iechyd da.

 @PrueLeith

 Prue Leith

 prueleith

 Prue-Leith.com

© VEG POWER CIC 2021
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Sefydlwyd Veg Power er mwyn trawsnewid yr arfer
o fwyta llysiau yn y Deyrnas Unedig (DU). Yn 2018 fe
wnaethom ffurfio partneriaeth allweddol gydag ITV
a, gyda’n gilydd, creu’r ymgyrch ‘Bwytewch y Llysiau
i’w Llethu’ i wneud bwyta llysiau’n hwyl i blant. Fe’i
gwelwyd am y tro cyntaf yn Chwarter 1 2019.

Yn 2020 ymunodd Channel 4 a Sky ag ITV a Veg
Power i redeg ail ymgyrch hysbysebu fwy a lansio ein
rhaglen ysgolion mewn 1,500 o ysgolion ym mhob
rhan o’r DU.

GWELODD

ower.org.uk
ch i wefan: vegp
I weld y fideo, ew

46

MILIWN

EIN HYSBYSEBION
TELEDU
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Ffynhonnell: BARB

• Cyrhaeddodd ein rhaglen ysgolion 2020 1,500 o
ysgolion cynradd a 425,000 o blant!
• Roedd dros hanner yr holl rieni a phlant yn
cytuno fod Bwytewch y Llysiau i’w Llethu wedi
gwneud bwyta llysiau yn fwy o hwyl; a’r ffigwr
yma’n codi i dri chwarter yn achos yr ysgolion a
gymerodd ran yn yr ymgyrch. Dywedodd 50% o’r
plant yma eu bod wedi bwyta rhagor o lysiau, ac
roedd eu rhieni a’u hysgolion yn cytuno.
• Dywedodd 81% o staff ysgolion fod hon yn
ymgyrch fwy poblogaidd nag ymgyrchoedd eraill
bwyta’n iach.
• Roedd 92% am weld yr ymgyrch eto yn 2021

Daeth dadansoddiad manwl o’r patrwm gwerthu i’r
casgliad fod ein hymgyrch wedi arwain at gynnydd
uniongyrchol gwerth £63m yng ngwerthiant llysiau
mewn siopau groser dros gyfnod o 18 mis. Mae hyn

yn cyfateb i 517m o ddognau ychwanegol o lysiau yn
cael eu bwyta gan blant. Dangosodd astudiaeth beilot
mewn dwy ysgol ostyngiad o 25% mewn gwastraff
bwyd wrth i’r plant fwyta rhagor o’u llysiau.

Fedra’i ddim diolch digon
i’r bobl tu ôl i’r ymgyrch
#EatThemToDefeatThem.
Mae fy merch yn awr yn
bwyta deg gwaith mwy o
lysiau! Mae wrth ei bodd
yn dweud wrthym am
yr holl lysiau y mae’n eu
Y ffordd fwyaf effeithiol a welsom hyd
mwynhau a’r holl arian
yma o gael y plant lleiaf i flasu a dal i y mae’n ei arbed i bawb
fwyta amrywiaeth o lysiau.”
ohonom!”
Pennaeth Ysgol, London

Cheryl Lewis @1709Cheryl on Twitter

Canlyniadau llawn + fideo ysgolion: vegpower.org.uk/schools
FFYNONELLAU: DADANSODDIAD PEARL METRIC O WERTHIANT SIOPAU (2020) + AROLWG YOU GOV (2020) + AROLWG
ANNIBYNNOL O RANDDEILIAID YSGOL A THEULUOEDD (2020) + ASTUDIAETH BEILOT O WASTRAFF MEWN YSGOLION (2020)
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Dechreuwch drwy
ddarllen yr
arweinlyfr hwn
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Ysgolion yw’r lle
perffaith i annog
plant i flasu llysiau
newydd.
Ceisiwch gael gair â’ch arlwywyr.
Fe ddylent fod wedi cael manylion
yr ymgyrch gan eu prif swyddfa.

Y RHAN
BWYSIG
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Popeth angenrheidiol ar gyfer
dechrau’r ymgyrch mewn
cyfarfod ysgol neu ddosbarth
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Gadewch i’ch
teuluoedd ac
arlwywyr wybod
am y rhaglen a’r pecynnau
sydd ar eu ffordd atynt.

15

Mae’r ymgyrch ‘Bwyewch y Llysiau i’w Llethu’ yn gweithio am fod tair
elfen hanfodol yn dod at ei gilydd. Mae’r ymgyrch hybysebion teledu
a chefnogaeth pobl enwog yn adeiladu cefnogaeth a chyffro. Mae’r
rhaglen ysgolion yn annog plant i flasu mwy o lysiau. A’r drydedd elfen
yw’r pecynnau i blant fynd adref . Ynddynt y mae siart gwobrwyo a
thaflen sticeri (di-blastig). Bydd y rhain yn helpu rhieni a gofalwyr i
ailadrodd, gwobrwyo a sefydlu’r arfer da o fwyta llysiau.
Bydd y pecynnau’n dod mewn amlen wedi ei brandio. Os
cafodd eich adnoddau ysgol eu darparu gan gwmni lleol,
byddant hwythau hefyd yn cael eu henwi ar yr amlen hon.
Yn eich blychau, fe ddylai fod amlen ar gyfer pob plentyn
yn eich ysgol o’r Dosbarth Derbyn/P1 i Flwyddyn 6/P7. Os
nad oes gennych ddigon, cysylltwch â ni i dderbyn rhagor
(gweler tudalen 15). Os gwelwch yn dda, a wnewch
chi yrru’r rhain i gartrefi’r plant yn eu bagiau ysgol cyn
gynted â phosibl yn wythnos gyntaf yr ymgyrch.
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Bob wythnos o’r ymgyrch byddwn yn
canolbwyntio ar un o’r llysiau sy’n
ffefrynnau teuluol. Gofynnwn ichi
ganolbwyntio eich gweithgareddau
o amgylch yr amserlen honno.

Credwn fod dod yn gyfarwydd
a chwarae yn ffyrdd gwych
o wneud llysiau’n gyffrous a
deniadol. Edrychwch ar ein
pecyn addysg synhwyraidd

LLYSIEUYN
YR
WYTHNOS

Rydym yn herio timau arlwyo ysgolion
i baratoi arddangosfeydd deniadol i
demtio plant i’w
blasu bob wythnos
o’r ymgyrch
‘Bwytewch y
Llysiau i’w Llethu’.

Rydym eisiau i blant
ddod i gysylltiad â llysiau fel eu bod yn
rhan o’u bywyd bob dydd. Beth am roi
cynnig ar ein taflenni
gwaith rhifedd
a llythrennedd?
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Cardiau rysetiau, posau,
taflenni i’w lliwio –
mae llawer mwy o
bethau difyr ar gael i’w
lawrlwytho o’n gwefan

Beth am roi
cynnig ar y prosiect
hydroponeg syml,
ardderchog hwn?
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#EatThem

o efeat hem
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CRËWYD GAN
JASON O’ROURKE, PENNAETH
WASHINGBOROUGH ACADEMY,
SWYDD LINCOLN.

Dechreuwch gyda chyfarfod
ysgol neu ddosbarth a fydd yn
cyffroi a hoelio sylw’r plant
paratoadau a
deunyddiau:

Lawrlwythwch y PowerPoint ar
gyfer Cyfarfod Cyflwyno rhaglen
Bwytewch y Llysiau i’w Llethu’
2021 o
eatthemtodefeatthem.com/
schools
Enghreifftiau (dewisol gan y bydd
lluniau o’r rhain ar y PowerPoint)
o’r chwech llysieuyn a fydd yn cael
sylw yn ystod yr ymgyrch.

Moron • Pys • Pys Melyn
Brocoli • Tomatos
Pupurau

pwrpas
Cyflwyno rhaglen ‘Bwytewch y Llysiau i’w
Llethu’ 2021 i’r plant, ynghyd â’r llysiau a fydd
yn cael sylw dros chwech wythnos yr ymgyrch.

1. Eglurwch y dymunwch roi gwybod i’r plant am ymgyrch newydd
genedlaethol i gyflwyno llysiau blasus i’w deiet
2. Dangoswch hysbyseb y llynedd a gofynnwch a oes rhywun yn cofio
ei gweld ar y teledu. Mae ar gael yn eatthemtodefeatthem.com
3. Dywedwch wrth y plant y bydd ymgyrch eleni (2021) yn fwy a gwell
a bod llawer o weithgareddau a heriau i’w cwblhau yn gysylltiedig â
llysiau.
4. Thema eleni yw ‘Paratoi ar gyfer Brwydr’ lle gofynnir i’r plant feddwl am
ffyrdd gwahanol o oresgyn neu ‘lethu’ amharodrwydd i fwyta llysiau.
5. Ewch drwy’r PowerPoint ‘Bwytewch y Llysiau i’w Llethu’ gan
gyflwyno’r gwahanol lysiau.
6. Fe allech drefnu cystadleuaeth i’r plant wneud y lluniau neu fapiau
stori gorau gartref yn dangos sut y gallant baratoi eu hunain ar gyfer
‘Brwydr y Llysiau’. Gallai hyn gynnwys:
• Defnyddio colanders neu sifiau fel helmedau
• Platiau rhostio fel tariannau
• Ffyrc a stwnshwyr tatws fel arfau i ennill y frwydr yn erbyn y
llysiau

amser adfyfyrio:

Cael y disgyblion i ddychmygu eu hoff lysiau
yn eu pennau
GWEDDI
O Dduw, diolch am ein llysiau a’n holl fwyd.
Diolch i bawb sy’n ein helpu i fwyta; ein teuluoedd
sy’n coginio ein bwyd, y rhai sy’n gweithio yng
nghegin yr ysgol,
y rhai sy’n tyfu, medi, cynhyrchu a danfon ein
bwyd.
Helpa ni i fod yn ddiolchgar am bopeth sydd
gennym ac am y gwaith cael y rhai a fu’n paratoi
ein bwyd.
Diolch am fwyd iach.
Amen.
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Hyd yn oed os nad oes gardd lysiau yn eich
ysgol, gallwch dyfu llysiau blasus heb bridd!
Y cyfan sydd ei angen yw bag brechdan
(sandwich bag), stwfflwr (stapler), darn o
bapur cegin (kitchen paper) a hedyn ffeuen
(bean seed).
Lawrlwythwch ein harweinlyfr:
eatthemtodefeatthem.com/schools

Byddwn yn gofyn i arlwywyr a staff cegin ysgolion
baratoi arddangosfeydd deniadol i’r plant flasu
llysieuyn yr wythnos. Bydd sticeri ar gael i wobrwyo’r
plant sy’n eu blasu a siart gwobrwyo i’r plant fynd
adref i’w hannog i’w bwyta yno hefyd fel eu bod yn
arfer bwyta llysiau fel rhan o’u deiet.

Bob wythnos byddwn yn
canolbwyntio ar un o hoff
lysiau teuluoedd Prydain.

Mae adnoddau ar gael hefyd i helpu gweithgareddau
yn yr ysgol, prosiectau celf a gwneud llysiau’n hwyl –
gweler tudalennau 12, 13 ac 14.

yr alban
a gogledd
iwerddon

lloegr
a chymru

Wythnos 7 Mehefin

Wythnos 14 Mehefin

Wythnos 17 Mai

Wythnos 24 Mai

Tomatos

Pys Melyn

Moron

Pys

Wythnos 21 Mehefin

Wythnos 28 Mehefin

Wythnos 31 Mai

Wythnos 7 Mehefin

Pupurau

Moron

Brocoli

Tomatos

Wythnos 5 Gorffennaf

Wythnos 12 Gorffennaf

Wythnos 14 Mehefin

Wythnos 7 Mehefin

Pys

Brocoli

Pys Melyn

Pupurau

sylwer:

fod y trefniadau’n amrywio rhwng gwahanol rannau o’r Deyrnas Unedig
er mwyn cyd-fynd â dyddiadau’r tymhorau ysgol.
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Ar ddiwedd y dydd,
hanfod y mater yw
cael pobl i fwyta
llysiau – yr unig
ffordd o’u trechu
yw eu bwyta!

Gobeithiwn gweld arlwywyr ym
mhob rhan o’r DU nid yn unig yn
cynnwys llysieuyn yr wythnos ar
eu bwydlen ond hefyd yn creu
arddangosfeydd cyffrous i annog
plant i’w blasu. Rydym yn herio
arlwywyr i greu campweithiau
rhyfeddol a, bob blwyddyn, maent yn
ein syfrdanu gyda’u creadigrwydd.
Rydym wedi cynnwys posteri a
gwaith celf y gellir eu defnyddio i
addurno eu byrddau arddangos
llysiau. Ac yn aml byddant hefyd yn
defnyddio celf a grëwyd gan y plant.
Yn ddelfrydol, awgrymwn un
diwrnod bob wythnos dros y cyfnod
chwech wythnos lle bydd cyfle i’r
plant flasu llysieuyn yr wythnos.
Mae popeth a wnawn yn arwain at
hanfod y mater – sef cael y plant i
flasu llysieuyn newydd. Felly, da chi,
cefnogwch ni gymaint â phosibl.

gwo brw yo p l an t a m f l a s u
Mae ein pecynnau ysgol yn
cynnwys rholiau o sticeri ar gyfer
pob llysieuyn yr wythnos.
Mae’r sticeri hyn yn rhan bwysig
o’r ymgyrch, ac mae iddynt ddau
bwrpas. Yn gyntaf,
gall arlwywyr a
thimau ysgol roi
sticeri i’w plant i’w
gwobrwyo am flasu
llysieuyn yr wythnos
– yn ddelfrydol bydd
10

y rhain yn mynd law yn llaw â’r
byrddau blasu. Mae plant wrth
eu bodd yn derbyn sticeri. ‘Does
dim angen rhoi pwysau ar blant
sy’n ofni blasu’r llysiau – bydd eu
harogli neu eu llyfu yn ddigon.
Yr ail bwrpas yw cario’r neges
adref i rieni a gofalwyr y plant.
Mae’r sticeri yn cyfleu neges
tebyg i “Fe fentrais i flasu tomatos
heddiw”. Byddwn yn cynghori
rhieni i gydnabod a chanmol (yn

ddelfrydol
drwy ymuno yn
hwyl yr ymgyrch)
ac yna, yn allweddol
bwysig, ailadrodd y profiad
drwy gyflwyno’r llysieuyn adref
a gwobrwyo eu plentyn am eu
blasu gan ddefnyddio’r siart a’r
sticeri gwobrwyo. Y nod yw symud
o flasu yn yr ysgol i roi cynnig
arall adref a gwobrwyo er mwyn
gwneud bwyta llysiau yn rhan
arferol o ddeiet y plentyn.

Dyddiad
cau:
17 Gorffennaf
2021

sut i ennill

Y nod yw cyffroi’r plant
ynghylch blasu llysiau
newydd. Rydym wrth
ein bodd yn gweld
arddangosfeydd creadigol,
yn arbennig lle bu’r plant
yn rhan o’u creu. Yn anad
dim, byddwn yn chwilio am
amrywiaeth o seigiau blasus
i’r plant eu mwynhau.

Rydym yn herio timau arlwyo ysgolion i baratoi arddangosfeydd
trawiadol o lysiau i’w blasu yn ystod pob wythnos o’r ymgyrch
‘Bwyta’r Llysiau i’w Llethu’. Bydd yr arddangosfeydd yma’n gwneud y
llysiau yn arwyr yr amser cinio a chreu cyfleoedd perffaith i’r plant eu
blasu. Byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd da i’r goreuon a chynnig rhai
gwobrau ariannol a thystysgrifau i’r timau ysgol gorau.

enillwyr 2020

gwobrau

Gwobr Gyntaf o £500
5 Ail Wobr o £250
Bydd y gwobrau’n mynd yn
uniongyrchol i’r timau arlwyo ysgolion

sut i gystadlu

1. Tynnwch lun neu
gwnewch fideo o’ch
arddangosfeydd
2. I’w huwchlwytho a
chystadlu, ewch i wefan
EatThemToDefeatThem.
com
rheolau

ENILLYDD: Stephenson Way Primary, Arlwywyr: Taylor Shaw

CANMOLIAETH UCHEL:
Endeavour Primary
Arlwywyr: HC3S

CANMOLIAETH UCHEL:
Middlestone Moor Primary
Arlwywyr: Taylor Shaw

1. Dim ond ysgolion sy’n
cymryd rhan yn yr
ymgyrch gaiff gystadlu
2. Mae penderfyniad y
beirniaid yn derfynol.
3. Mae’r amodau a thelerau
llawn ar y wefan

BYDD RHANNU GWYBODAETH AR Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL YN YSBRYDOLI ERAILL.
OS GWELWCH YN DDA, RHANNWCH YR HASHNOD:

#EatThemToDefeatThem
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Credwn fod dod yn
gyfarwydd a chwarae
yn ffyrdd gwych
o wneud llysiau’n
gyffrous a deniadol.
Mae TastEd a Veg
Power wedi dod
at ei gilydd mewn
partneriaeth i helpu
ysgolion gyda phecyn
addysg synhwyraidd.

2

torri siapiau a lliwio llysiau

Lawrlwythwch ac argraffwch siapiau llysiau i’w torri allan a’u
lliwio gan y plant o’r wefan vegpower.org.uk/downloads
Gofynnwch i’r plant liwio llysieuyn yr wythnos gan fod mor greadigol
â phosibl. Dangoswch luniau iddynt o lysiau gyda lliwiau anghyffredin
fel moron piws, corn Mecsicanaidd amryliw neu domatos du. Gadewch
iddynt ddefnyddio gwahanol gyfryngau, fel collage
gyda phapur sgleiniog ar gyfer moron, papur sidan
(tissue paper) wedi ei gywasgu fel brocoli, darnau
o linyn i roi streips ar foron, neu gerdyn gweadog
(textured) ar gyfer pys melyn. Pan fydd yr holl
lysiau wedi eu haddurno, defnyddiwch nhw i
greu arddangosfa yn yr ysgol a rhannwch eich
campweithiau gyda ni ar Twitter @tastedfeed
and #EatThemToDefeatThem

ffeithiau Mwynhewch y ffeithiau difyr ar y cardiau a cheisiwch feddwl am eich
ffeithiau difyr eich hun.
difyr
Darllenwch y ffeithiau difyr ar gardiau llysieuyn yr wythnos gyda’ch gilydd.
Allwch chi ganfod mwy o ffeithiau difyr am bob llysieuyn a rhannu
eich ffefrynnau gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol?
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addysg

synhwyraidd

Os gallwch ddod â rhai llysiau ffres
i’r ystafell ddosbarth bydd y plant yn
mwynhau’r tasgau difyr ac addysgol
sydd ar y cardiau. Ac efallai y rhoddant
gynnig ar flasu’r llysiau hefyd!
Mae addysg synhwyraidd gan
ddefnyddio llysiau yn golygu
defnyddio’r pum synnwyr i archwilio
eu gwahanol nodweddion. Ceisiwch
brynu detholiad o’r llysiau mwyaf
blasus y gallech gael hyd iddynt
(mae’n well cael ychydig bach o lysiau
ffres a blasus na llawer o lysiau diflas,
dyfrllyd, gan mai’r nod yw gwneud
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llysiau yn bethau cyffrous!). Rinsiwch
y cynnyrch a gofynnwch i’r plant olchi
eu dwylo.
Eglurwch fod sesiwn TastEd yn
golygu defnyddio’r pum synnwyr
a gofynnwch i’r plant eu henwi a
dweud pa ran o’r corff a ddefnyddir
ar gyfer y gwahanol synhwyrau.
Dywedwch fod dau reol aur: ‘Does
dim raid i bawb hoffi’ a ‘Does dim
raid i bawb roi cynnig’. Mae hynny’n
tynnu’r pwysau oddi ar y sefyllfa a’i
gwneud yn haws i’r plant fentro i
flasu bwydydd newydd.
Gadewch i bob plentyn gael amser i
rannu eu sylwadau. Anogwch nhw i

ddefnyddio cymariaethau (ee ‘mae’r
pupur yn edrych fel llong ofod’ neu
‘mae’r moron yn gwneud sŵn fel
camau cawr yn cerdded’). Ar ddiwedd
y wers, bydd siawns i’r plant flasu’r
llysiau os ydynt yn dymuno (gadewch
iddyn nhw wybod ei bod yn iawn i
lyfu neu arogli os nad ydynt yn barod
i flasu). Os oes rhywun yn casáu
llysieuyn, dywedwch, ‘Mae hynny’n
iawn – ond alli di ddweud wrtha’i
pam?’. Er enghraifft, ‘Dwi ddim yn
hoffi tomato am ei fod yn sgwishi’. Yn
y wers gofynnwch ‘Oes rhywun wedi
blasu bwyd newydd heddiw?’ Dros
amser, bydd yn destun balchder gan
y plant i ddweud eu bod wedi mentro
gwneud hynny!

Beth yw
TastEd?
Mae’r drefn Addysgu
trwy Flasu TastEd
yn system seiliedig
ar y dull Sapere y
gwelwyd dros y 50
mlynedd ddiwethaf ei fod
yn cynyddu parodrwydd plant i
flasu bwydydd newydd. Mewn
gweithgareddau TastEd mae
plant yn dysgu trwy wneud yn
hytrach na darlithoedd ynghylch
pwysigrwydd ‘pump y dydd’. Mae
gwersi TastEd wedi eu teilwra
i gwrdd â gofynion Addysg
Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd
(PHSE) y cwricwlwm. Y nod yw
meithrin chwilfrydedd a hyder y
plant wrth flasu pethau newydd.
I ganfod mwy ewch i wefan
www.tasteeducation.com

Mae dod yn gyfarwydd yn bwysig
am ei fod y meithrin ymddiriedaeth.
Rydym eisiau i blant ddod i gysylltiad
â llysiau fel eu bod yn rhan naturiol
o’u bywyd bob dydd.

Nid pethau ar gyfer cegin yr
ysgol yn unig yw llysiau –
gellir eu defnyddio hefyd yn y
dosbarth. Mae’r Oxford
University Press a Numicon
wedi creu taflenni gwaith ar
gyfer mathemateg Cyfnodau
Allweddol 1 a 2 y gallwch
eu lawrlwytho a’u ffotocopïo
i’w defnyddio yn eich gwersi.
Mae’r ddwy daflen waith yn
canolbwyntio ar waith lluosi ac
yn berffaith ar gyfer datblygu
hyfedredd!
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Mae’r cynlluniau rhifedd a
llythrennedd hyn ar y thema llysiau
wedi cael eu creu, eu profi a’u rhoi ar
gael yn garedig gan Wasanaethau
Arlwyo Cyngor Sir Hampshire/
HC3S. Maen nhw wedi ennill llawer o
wobrau am eu hymrwymiad i iechyd
a chynaliadwyedd.
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Y nod yma yw ymestyn y profiadau
cadarnhaol a gaiff plant yn yr ysgol
i’w rhieni a gofalwyr gartref. O
wneud hynny, gallant ailadrodd y
profiadau a’r gwobrwyo, a helpu
i wreiddio arferion da mewn
perthynas â bwyta llysiau pan fydd
eu plant adref o’r ysgol. Dyma pam
bod y pecyn ysgolion yn cynnwys
siartiau gwobrwyo i’r plant eu
defnyddio adref.
Da chi, helpwch ni i gael y pecynnau
allan mewn da bryd. Yn ddelfrydol,
gadewch i rieni a gofalwyr
wybod amdanynt drwy e-byst a
chyfryngau cymdeithasol yr ysgol.

I: rieni@gartref

Pwnc: ‘’Bwytewch y Llysiau i’w Llethu’
Oddi wrrth:
ytîm@ysgol
theteam@school

M
A
EX

Annwyl rieni a gofalwyr,
Mae ein hysgol yn cefnogi’r ymgyrch ‘Bwytewch y Llysiau i’w Llethu’ sy’n annog plant i fwyta rhagor o lysiau. Mae’r
rhaglen hon wedi ennill gwobrau am wneud bwyta llysiau yn fwy pleserus. Crëwyd yr ymgyrch gan Veg Power
mewn partneriaeth ag ITV, Channel 4 a Sky ac mae’n cael ei chefnogi gan bobl enwog a chogyddion adnabyddus.
Gwyliwch allan am siartiau gwobrwyo a sticeri’r ymgyrch ym mag ysgol eich plentyn. I ganfod mwy am yr
ymgyrch, rysetiau gwych a chyngor defnyddiol gan arbenigwyr, os gwelwch yn dda ewch i’r wefan
www.EatThemToDefeatThem.com.
Diolch
Yr Ysgol

Yn ogystal â thaflenni gwaith
a lluniau llysiau i’w torri allan
a’u lliwio, mae gennym bosau a
rysetiau arbennig i deuluoedd y
gellir eu lawrlwytho. Mae’r rhain
yn adnoddau gwych i’w rhannu
yn y dosbarth neu i’w dwyn
i sylw rhieni a gofalwyr fel y
gallant hwythau annog eu plant i
fwynhau llysiau adref

EatThemToDefeat.com
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Mae Veg Power yn bartneriaeth nid-am-elw
(not-for-profit) rhwng cwmnïau, sefydliadau, pobl
enwog, ysgolion a rhieni sydd oll yn awyddus i
weld ein plant yn bwyta rhagor o lysiau iachus.
Nid yw hon yn dasg hawdd, ond os ydym oll yn
cydweithio, credwn fod hyn yn bosibl. Rydym
angen eich help. Os gwelwch yn dda, rhowch
arweiniad inni o’ch profiad a gweledigaeth a

defnyddiwch eich llais ar y cyfryngau cymdeithasol
fel bod pawb yn ysbrydoli a chefnogi ei gilydd.
Tan ddiwedd Gorffennaf mae gennym arolwg
ar-lein lle mae croeso i bawb ddweud eu barn. Chi,
eich cydweithwyr, y timau arlwyo a’u staff cefnogi.
Os ydych yn hoffi neu casáu yr ymgyrch, hoffem
wybod eich barn gan y bydd hynny yn ein helpu i
wella’r hyn a wnawn.

MAE’R AROLWG AR-LEIN I’W GANFOD YN: www.vegpower.org.uk/feedback

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL   
Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn bwysig iawn i’r ymgyrch hon. Nid
ydym yn disgwyl ac nid ydym yn annog eich plant i fod yn weithredol ar
gyfryngau cymdeithasol oedolion, ond y mae rhieni, gofalwyr , athrawon,
arlwywyr ac eraill yn gwneud defnydd helaeth ohonynt. Ar y cyfryngau
cymdeithasol gallwn ysbrydoli ein gilydd gyda syniadau cyffrous,
rhyfeddu pobl trwy ddangos mor wych yw eich ysgol a chefnogi ein
gilydd trwy hoffi a rhannu. Fel hyn y gwelir ein partneriaeth ar waith.
Da chi, rhannwch yr
hwyl yn eich ysgol trwy
ddefnyddio’r hashnod

#EatThemToDefeatThem

ANGEN
HELP?

A dilynwch yr ymgyrch hon a
gwaith parhaus Veg Power

@VegPoweUK

Os ydych angen help, darllenwch yr arweinlyfr hwn yn gyntaf ac yna ymweld â’n
gwefan. Yno cewch hyd i adnoddau i’w lawrlwytho, canllawiau a blogiau a all ateb eich
cwestiynau. Os ydych yn dal heb gael yr ateb, mae croeso ichi gysylltu â ni trwy anfon
gair at: hello@vegpower.org.uk
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