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Nid yw 80% o'n plant yn 
bwyta digon o lysiau, ac 

mae un rhan o dair ohonynt 
yn bwyta llai nag un dogn o 

lysiau y dydd. Yr hyn sy'n peri'r 
pryder mwyaf, efallai, yw bod 

50% o'r rhieni yn dweud eu 
bod wedi rhoi'r gorau i wneud 

ymdrech hyd yn oed. 

Gyda chymorth ysgolion 
ledled y DU, rydym yn 

gwyrdroi hyn trwy ddefnyddio 
dulliau hysbysebu a 

marchnata i ysbrydoli plant 
i ddod i arfer â hoffi llysiau, i 
gynnal yr arferion am oes, ac 
i rannu'r arferion hynny, yn eu 

tro, â'u plant.

Trwy bartneriaeth 
unigryw rhwng Veg 

Power, ITV, Channel 4 a 
Sky, ynghyd â chymorth 

archfarchnadoedd, tyfwyr, 
llywodraeth ddatganoledig 

a llywodraeth leol, mae'r 
ymgyrch Bwytewch y Llysiau 
i'w Llethu yn sicrhau newid 
gwirioneddol yn agweddau 

plant at lysiau.

Mwy o wybodaeth: 
EatThemToDefeatThem.com

O’N PLANT YN BWYTA 
DIGON O LYSIAU

NID YW 

80%

http://EatThemToDefeatThem.com


3

Croeso

Bu ymgyrch Bwytewch y Llysiau i'w Llethu y llynedd, i gael 
plant i fwyta llysiau, yn eithriadol o lwyddiannus, gyda 
llawer o ysgolion yn adrodd am newidiadau syfrdanol yn 
ymddygiad ac agwedd plant at y llysiau yr oedd yn gas 
ganddynt gynt. Ond, yn anffodus, nid yw'r rhan fwyaf o 
blant (nac yn wir oedolion) yn bwyta digon o lysiau o hyd, 
felly bydd yr ymgyrch yn ailddechrau ym mis Chwefror.
 
Ni allwn gefnu ar y plant. Os byddant yn mwynhau llysiau 
'nawr, byddant yn eu hoffi ar hyd eu hoes, a byddant yn 
derbyn ac yn mwynhau deiet iachach (a rhatach, gyda llaw!) 
o hyn ymlaen.

 Mae gan ysgolion a chogyddion ysgolion rôl gwbl allweddol 
i'w chwarae. Y newyddion da yw nad yw cyffroi ac ysbrydoli 
plant gyda llysiau blasus mor anodd â hynny, ac nad oes 
angen i ginio ysgol fod yn frwydr. Gyda chymorth Veg 
Power, gallech fod y cyfrwng newid sy'n gwella deiet 
cannoedd o blant, am oes.

Mae'r hysbyseb Bwytewch y Llysiau i'w Llethu yn ymgyrch 
hwyliog y mae plant yn hoff iawn ohoni. Mae'r canllawiau 
hyn yn llawn syniadau a help i drechu'r llysiau yn eich ysgol. 

prue leith 
COGYDD & AWDUR

© VEG POWER CIC 2022

Mae gan ysgolion a  
chogyddion ysgolion rôl gwbl 

allweddol i'w chwarae.”

 @PrueLeith     prueleithofficial     prueleith     Prue-Leith.com

https://twitter.com/PrueLeith
https://www.facebook.com/prueleithofficial
https://www.instagram.com/prueleith/
http://prue-leith.com
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Mwy o wybodaeth: vegpower.org.uk

FFYNHONNELL: BARB

Yn 2018 roeddem wedi ffurfio partneriaeth allweddol 
ag ITV, a gyda'n gilydd aethom ati i greu'r ymgyrch 
Bwytewch y Llysiau i'w Llethu, a gynhaliwyd gyntaf 
yn 2019, gan wneud llysiau'n hwyl i blant. Yn 2020 
ymunodd Channel 4 a Sky ag ITV a Veg Power, gan 
ddarlledu ein hysbyseb deledu i 46 miliwn o bobl.  

Darlledwyd ein hymgyrch ar gyfer 2021 yn hwyrach 
na'r arfer oherwydd bod yr ysgolion ynghau. 
Darlledwyd yr hysbyseb newydd feiddgar am y 
tro cyntaf ar ITV ar 29 Mai, ac roedd yn cynnwys 
lleisiau enwog y Fonesig Emma Thompson, Amanda 
Holden, a Jamie Oliver ar gyfer y llysiau. Cefnogwyd 

yr hysbyseb gan hysbysebu gwerth dros £3 miliwn 
a roddwyd gan ITV, Channel 4 a Sky Media, 

ynghyd â chyfryngau ychwanegol a roddwyd 
gan 15 o gwmnïau cyfryngau eraill, gan 
fynd â'r ymgyrch i brint, i'r awyr agored, 

i'r sinema ac ar-lein.

EIN 
HYSBYSEBION 

TELEDU

GWELODD

43m

http://vegpower.org.uk
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FFYNHONNELL: AROLWG YOU GOV (2021) + AROLWG ANNIBYNNOL YSGOLION A THEULUOEDD (2021)

“Mae’n rhyfeddol sut roedd plant sydd 
fel arfer yn dweud nad ydyn nhw’n hoffi 

llysiau penodol yn trio pethau gwahanol a 
darganfod eu bod yn eu hoffi ”

Sharon, Prif Oruchwyliwr Amser Cinio, Hampshire

“Mae fy merch yn  
gwrthod trio pethau adref, 
yn ystod y rhaglen yma fe 
wnaeth hi drio POPETH”
Natalie, rhiant merch 6 oed, Cefn Glas

Canlyniadau llawn + fideo ysgolion: EatThemToDefeatThem.com/schools

O BLANT
O YSGOLION CYNRADD

467,518

1,828 

o blant wedi bwyta 
mwy o lysiau

o blant yn dweud 
bod llysiau yn 

fwy o hwyl

o ysgolion yn 
dweud ei fod yn 

fwy poblogaidd na 
ymgyrchoedd  
bwyta’n iach eraill

59%

77%

83%

“Mae fy mab yn 
fwytäwr gwirioneddol 

ffyslyd oherwydd 
problemau synhwyraidd, 

ac mae'r rhaglen hon 
wedi ei annog i flasu 
llysiau nad yw wedi'u 

bwyta o'r blaen.”
Clair, rhiant bachgen 6 oed,  

Pen-y-bont ar Ogwr

http://EatThemToDefeatThem.com/schools
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PARATOWCH: 

CHWEFROR 

2022

Mae Bwytewch y Llysiau i'w Llethu yn gweithio 
oherwydd bod tair elfen hanfodol yn dod ynghyd. Mae'r 
hysbysebion teledu a chefnogaeth enwogion yn creu 
cyffro. Mae'r rhaglen yn yr ysgolion yn annog plant 
i flasu rhagor o lysiau. Yr elfen olaf yw’r pecynnau i 
fynd adref – mae pob un yn cynnwys siart gwobrwyo a thaflen 
sticeri (diblastig). Mae'r rhain yn helpu rhieni a gofalwyr i ailadrodd, 
gwobrwyo a normaleiddio arferion da o ran bwyta llysiau.

Daw'r pecynnau mewn amlen ac arni'r brand. Os yw adnoddau eich 
ysgol wedi cael eu darparu gan gwmni lleol, yna bydd brand y cwmni 
hwnnw hefyd yn ymddangos ar yr amlen hon. 

Yn eich blychau, dylai fod un pecyn ar gyfer pob plentyn yn eich ysgol 
o'r Dosbarth Derbyn/C1 i Flwyddyn 6/C7; os nad oes gennych ddigon, 
cysylltwch â ni (gweler tudalen 15). Byddwch cystal â sicrhau bod y 
rhain ym magiau ysgol y plant i fynd adref gyda nhw cyn gynted â 
phosibl yn ystod wythnos gyntaf yr ymgyrch. 

Anfonwch ein PDF I'R GÂD i adael 
i rieni a gofalwyr wythnos bod y 
rhaglen a’r pecynnau ar 
eu ffordd.

Popeth sydd ei angen arnoch 
chi i gychwyn y rhaglen gyda 

gwasanaeth dosbarth neu ysgol.

Mae’r ysgol yn fan perffaith i annog plant i flasu 
llysiau newydd. Trafodwch mewn da bryd gyda’ch 

arlwywyr, fe ddylent gael briff gan eu prif swyddfa.

LAWNSIO
28 

CHWEFROR

Y Y DARNDARN  PWYSIG
PWYSIG
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Rydym o’r farn fod adnabyddiaeth 
a chwarae yn ffordd wych i 
wneud llysiau’n gyffrous a 
deiniadol. Edrychwch ar ein 
pecyn addysg synhwyraidd.

Mae eich adborth yn 
hanfodol ac yn cael 
ei werthfawrogi’n 

fawr.

Rydym yn herio timoedd arlwyo ysgolion 
i baratoi byrddau anhygoel o lysiau yn 
ystod pob wythnos Bwytewch y Llysiau 
i’w Llethu. Eleni mae’r 
her i arlwywyr yn cael  
ei noddi gan Tilda.

Bydd pob wythnos yr ymgyrch yn 
rhoi sylw i lysieuyn penodol sy’n 
ffefryn gyda teuluoedd. Fe ddylai 
eich gweithgareddau gyd-fynd 
gyda’r amserlen yna.

EISIAU 
GWNEUD 
MWY?

Mae gennym weithgareddau 
llythrenedd a rhifedd, prosiectau 

celf a thyfu, posau a ryseitiau. 
Ewch i gael gafael arnyn nhw.

WYTHNOSAU’R 

YMGYRCH

8 9

10 11
12 13

14 15

#BwytaLlysiauIwLlethu

https://www.facebook.com/VegPowerUK
https://twitter.com/VegPowerUK
https://www.instagram.com/vegpoweruk/
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I gyflwyno plant i raglen 
Bwytewch y Llysiau i’w Llethu 
2022, a’r llysiau bydd yn cael 
eu cynnwys yn ystod y pump 
wythnos.

BWRIAD

FIDEO, GWASANAETH POWERPOINT AC ADNODDAU YSGOLION ARALL 

EatThemToDefeatThem.com/schools

WEDI EI GREU GAN  
JASON O’ROURKE, PENNAETH 
WASHINGBOROUGH 
ACADEMY, LINCOLNSHIRE.

Bydd cychwyn 
gyda gwasanaeth 
ysgol neu dosbarth 
yn gymorth i greu 
cyffro a rhoi ffocws 
i’r plant

1
Eglurwch eich bod 
am rannu â'r plant yr 

ymgyrch genedlaethol i 
gyflwyno llysiau gwych i'w 
deiet.

2
Dangoswch yr hysbyseb 
o'r llynedd, a gofynnwch 

a oes unrhyw un yn cofio ei 
gweld ar y teledu. 

3
Eglurwch i’r plant y bydd 
ymgyrch eleni (2022) yn 

fwy ac yn well, ac y bydd yn 
eu herio i gymryd rhan gartref 
hefyd. Bydd yna lawer o 
weithgareddau a heriau i'w 
cwblhau yn yr ysgol a gartref, 
pob un yn ymwneud â llysiau. 

4
Yr her ar gyfer eleni 
yw gweld sawl math 

gwahanol o lysiau y gallwch 
eu bwyta gartref, eu bwyta 
oddi ar eich plât cinio ysgol 
neu eu gwasgu i mewn i'ch 
bocs bwyd.

5
Ewch trwy'r cyflwyniad 
PowerPoint ‘Bwytewch 

y Llysiau i'w 
Llethu’ ar gyfer 
gwasanaeth 
ysgol, sy'n 
cyflwyno'r 
pum llysieuyn 
gwahanol y 
bydd yr ymgyrch 
yn canolbwyntio 
arnynt eleni. 

6
Gallech osod 
cystadleuaeth ar gyfer y 

plant, yn gofyn iddynt am y 
cyfuniadau gorau o liwiau 
y gallant eu llunio o’r llysiau 
sydd ganddynt gartref, ar 
eu plât cinio ysgol, neu yn eu 
bocs bwd.

7
Gorffennwch 
trwy 

chwarae'r fideo 
byr a hwyliog 
gan Sam a Mark 
o Crackerjack, 
sy'n galw 
ar bawb i 

weithredu. 

AMSER I 

FYFYRIO:
Gofynnwch i'r disgyblion 
ddychmygu eu hoff lysiau 

yn eu pennau. 

GWEDDI
Dduw, diolch i ti am lysiau ac am ein holl fwyd. 
Diolch am bawb sy'n ein helpu i fwyta, am ein teuluoedd sy'n coginio ein 
bwyd, am y rhai sy'n gweithio yn y gegin yn yr ysgol, ac am y rhai sydd wedi 
tyfu a chynaeafu a chynhyrchu a dosbarthu ein bwyd. 
Helpa ni i fod yn ddiolchgar am bopeth sydd gennym ac am yr holl waith 
caled sydd wedi cael ei wneud i gynhyrchu ein bwyd.
Diolch am fwyd iach. Amen.

http://eatthemtodefeatthem.com/schools
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Bydd pob wythnos 
yn cynnwys 

gwahoddiad i 
gefnogi un o hoff 
lysiau teuluoedd 

Prydain. 

WYTHNOS 

21AIN 
MAWRTH

WYTHNOS 

14EG 
MAWRTH

WYTHNOS   

7FED 
MAWRTH

WYTHNOS  

28AIN 
CHWEFROR

WYTHNOS 

28AIN 
MAWRTH

Rydym yn gofyn i arlwywyr ysgolion baratoi 
sampl blasus o lysiau yr wythnos. Mae yna 
sticeri i wobrwyo'r plant sy'n eu blasu, a bydd 
gan y plant siart gwobrwyo gartref i'w hannog i 
fwyta'r llysiau hyn eto, ac i normaleiddio hynny.  

Gallwch hefyd gefnogi mewn ysgolion trwy 
gyfrwng adnoddau dysgu, prosiectau celf a 
gweithgareddau hwyliog eraill gyda llysiau 
blasus – gweler tudalennau 12, 13 ac 14. 
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Gobeithiwn weld arlwywyr ledled y DU nid yn unig yn 
cynnwys y llysiau yr ydym yn canolbwyntio arnynt bob 
wythnos yn eu bwydlenni, ond hefyd yn paratoi byrddau 
blasu cyffrous i annog y plant i'w blasu. Rydym yn herio 
arlwywyr i sicrhau bod y gwleddoedd hyn yn anhygoel, ac 
maent yn ein syfrdanu bob blwyddyn â'u creadigrwydd. 
Rydym wedi cynnwys posteri a baneri bach y gallant 
eu defnyddio i addurno eu byrddau; maent yn aml yn 
defnyddio celf gan y plant hefyd.

Yn ddelfrydol, rydym yn awgrymu 
diwrnod bob wythnos am y pum 

wythnos pan all y plant flasu 
llysiau arbennig yr wythnos. 

Mae popeth a wnawn 
yn arwain at hyn, sef 
bod y plentyn yn blasu 
llysieuyn newydd – felly 
cefnogwch gymaint â 
phosibl. 

Mae'r sticeri llysiau hyn yn rhan 
bwysig iawn o'r ymgyrch. Mae 
iddynt ddau ddiben. Yn gyntaf, 
gall yr arlwywyr a thîm yr ysgol roi 
sticeri i'r plant i'w gwobrwyo am 
flasu llysiau arbennig yr wythnos 
honno – mae'r rhain, yn ddelfrydol, 
yn gweithio ochr yn ochr â'r 
byrddau blasu. Mae plant wrth eu 
bodd â sticeri. Yn achos y plant 
hynny nad ydynt yn siŵr, does 
dim pwysau – bydd arogli neu 
lyfu'r llysiau yn gwneud y tro.

Yr ail ddiben yw cyfleu hyn i'r 

rhieni a'r gofalwyr. Mae’r sticeri 
hyn, i bob pwrpas, yn dweud, 
“Rwyf wedi blasu pupryn 
heddiw”. Byddwn yn cynghori'r 
rhieni i gydnabod a chanmol 
(gan ymuno yn thema hwyliog yr 
ymgyrch yn ddelfrydol) ac yna, yn 
bwysig, i ddefnyddio'r llysieuyn 
hwnnw gartref, gan wobrwyo'r 
plentyn trwy ddefnyddio'r siart 
gwobrwyo a'r sticeri. Rydym yn 
symud o samplu yn yr ysgol i 
ailadrodd gartref, yna gwobrwyo 
er mwyn normaleiddio'r llysieuyn 
hwnnw yn neiet y plentyn.

Mae’r cyfan am 
fwyta llysiau - 

dyna’r unig ffordd 
i’w llethu nhw 
wedi’r cyfan!

gwobrwyo plant am flasu
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Rydym yn herio timau 
arlwyo ysgolion i baratoi 
gwleddoedd anhygoel o 
lysiau i'w blasu ar gyfer 
pob wythnos o'r ymgyrch 
Bwytewch y Llysiau i'w 
Llethu. Mae'r gwleddoedd 
hyn yn sicrhau mai'r llysiau 
yw arwyr y cinio, ac yn creu 
cyfle perffaith i blant eu 
blasu. Rydym wrth ein bodd 
yn gweld arddangosfeydd 
creadigol, y plant yn cymryd 
rhan, a danteithion llysieuol 
iach, deniadol. Byddwn yn 
rhoi sylw i'r goreuon ac yn 
dosbarthu ambell wobr 
ariannol a thystysgrif i'r 
timau ysgol gorau.

Mae Tilda yn eich herio i greu y cyfuniad 
perffaith o lysiau a reis. Bydd y rysait 
buddugol yn cael ei anfon at miloedd o 
deuluoedd ar y cyd â ryseitiau selebs ar 
ein gwefan a cyfryngau cymdeithasol. 
Ymunwch â ni i ysbrydoli teuluoedd i 

goginio gyda’i gilydd!

Noddwyd gan

1. Gwnewch fideo neu luniau o’ch 
arddangosfa lysiau
2. Ewch i EatThemToDefeatThem.com 
3. Dwedwch wrthon ni sut 
wnaethoch chi e’n greadigol, diddorol 
a blasus
4. Llwythwch eich lluniau a fideo
5. Gallwch hefyd ychwanegu eich 
cais i Her Tilda
Dyddiad cau: 10fed Ebrill 2022

“Gallwch fod yr asiant newid sy’n 
gwella deiet canoedd o blant, am oes.”  
PRUE LEITH

Tystysgrif wedi ei fframio 
i bob ymgais

£500 GWOBR FUDDUGOL 
+ cyflwyniad yng  
Ngwobrau LACA

£100 x 20  
o wobrau Neuadd Enwogion

Mae’r gwobrau yn mynd yn syth at y 
timoedd arlwyo ysgolion

St Marys RVCA Ysgol 
gynradd, Barnard Castle

http://EatThemToDefeatThem.com
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1
 llysiau i'w torri  
& lliwio

Lawrlwythwch ac argraffwch 
y llysiau ar ein gwefan 
EatThemToDefeatThem.com/
schools a gall y plant eu lliwio.

Gofynwch i’r plant liwio llysieuyn 
yr wythnos, gan fod mod 
greadigol a phosib. Dangoswch 
luniau llysiau gyda lliwiau 
gwahanol fel moron piws neu 

tomatos du. Rhowch ryddid 
iddynt ddefnyddio gwahanol 
gyfryngau fel gludwaith gyda 
papur sgleiniog ar gyfer pupurau, 
papur sidan ar gyfer brocoli 
a darnau o gortyn ar gyfer 
streipiau ar foron. Pan mae’r 
llysiau i gyd wedi eu addurno, 
defnyddiwch nhw i wneud 
arddangosfa yn yr ysgol a’i rannu 
ar Twitter @tastedfeed and 
#BwytaLlysiauIwLlethu

Mwynhewch y ffeithiau 
hwyl ar y cardiau 
a ceisiwch ddod o 
hyd i rai eich hunan. 
Darllenwch y ffeithiau 
hwyl ar garden llysieuyn 
yr wythnos. Allwch 
chi ddod o hyd i fwy 
o ffeithiau am bod 
llysieuyn a rhannu eich 
hoff rai ar y cyfryngau 
cymdeithasol?

2
ffeithiau 
hwyl Addysg Bwyd Synhwyraidd - yn 

ymwneud â defnyddio ein pum 
synnwyr i archwilio llysiau. Dewch â 

llysiau ffres i'r ystafell ddosbarth i'r plant eu harchwilio gan ddefnyddio'r 
syniadau unigryw a hwyliog sydd ar y cardiau.  Prynwch ddetholiad o'r 
cynnyrch mwyaf blasus y gallwch ddod o hyd iddo. Rinsiwch y cynnyrch 
a gofynnwch i'r plant olchi eu dwylo. Eglurwch ein bod yn defnyddio pob 
un o'r pum synnwyr. Gofynnwch i’r plant enwi’r synhwyrau a nodi pa ran 
o’r corff y maent yn ei defnyddio ar gyfer pob synnwyr. Eglurwch y ddwy 
reol aur: “nid oes rhaid i neb hoffi” a “nid oes rhaid i neb flasu”. Mae hyn 
yn sicrhau nad oes yna unrhyw bwysau yn y sesiwn, ac yn ei gwneud 
yn haws iddynt flasu bwydydd newydd. Rhowch amser i bob plentyn 
rannu ei arsylwadau. Anogwch y defnydd o gyffelybiaethau (e.e. “mae'r 
pupryn yn edrych fel llong ofod,” neu “mae'r foronen yn swnio fel ôl traed 
enfawr”). Ar ddiwedd y sesiwn, gall y plant flasu'r llysiau os ydynt yn 
dymuno. Dywedwch wrthynt ei bod yn iawn llyfu neu arogli'r llysieuyn 
os nad ydynt yn barod i'w flasu – mae hynny'n dal i gyfrif fel cynnig. 
Os bydd rhywun yn dweud ei fod yn casáu llysieuyn, gofynnwch iddo 
esbonio pam; er enghraifft, “Dydw i ddim yn hoffi’r tomato oherwydd 
ei fod yn soeglyd”. Dros amser, mae'n dod yn destun balchder i blentyn 
ddweud ei fod wedi rhoi cynnig ar rywbeth newydd!

Rydym o’r farn bod 
adnabyddiaeth a 

chwarae yn ffordd 
wych i wneud llysiau 

yn gyffrous a deiniadol. 
Mae TastEd a Veg 

Power wedi partneru 
i ddarparu ysgolion 

gyda phecyn addysg 
bwyd synhwyraidd.

3
addysg bwyd 
synhwyraidd 

http://EatThemToDefeatThem.com/schools
http://EatThemToDefeatThem.com/schools
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EatThemToDefeatThem.com/schools

Ynglyn â TastEd
Mae TastEd yn ffurf ar addysg bwyd sy'n helpu plant i 
ddysgu hoffi bwyta llysiau, a hynny trwy eu harchwilio 
gan ddefnyddio eu pum synnwyr. Mae'n seiliedig ar y 
dull Sapere a ddefnyddir ledled y byd, gan gynnwys yn 
y Ffindir, lle mae'n rhan o'r cwricwlwm, a dangoswyd 
dros y 50 mlynedd ddiwethaf ei fod yn cynyddu 
parodrwydd plant i flasu bwydydd newydd. Mae TastEd 
yn cynnwys gwersi ymarferol RHAD AC AM DDIM ar 
gyfer y Blynyddoedd Cynnar hyd at Flwyddyn 6. Mae'r 
gwersi'n ddifyr, yn syml ac yn barod i’w haddysgu, 
wedi’u teilwra i fodloni'r cwricwla Dylunio a Thechnoleg 
ac ABGI, ac wedi’u cynllunio i arfogi bob plentyn 
â'r chwilfrydedd a'r hyder i flasu bwydydd newydd. 
Gwyliwch ein Fideo Hyfforddi Athrawon newydd 
rhad ac am ddim i ddysgu egwyddorion TastEd, a 
chofrestrwch eich ysgol yn:  www.tasteeducation.com

Maths  

Pick the carrots from the garden. 

How many can you find?  

Colour them in.

YrR

These lesson plans were kindly donated by HC3S 

#EatThemToDefeatThem

  

Pick the carrots from the garden. 

 

Colour them in.

YrR

These lesson plans were kindly donated by HC3S 

#EatThemToDefeatThem
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Maths  

Right angles 

Colour in the following cucumber angles

I can recognise a half turn 

with two right angles

I can recognise a three quarter 

turn with three right angles.

1.
2.
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Mae ein gwefan yn llawn o daflenni gwaith ac adnoddau ar gyfer prosiectau.  Mae gennym 
weithgareddau mathemateg CA1 a CA2, cynlluniau llythrenedd ar lysiau, adnoddau celf, 

cardiau ryseit, posau a gweithgaredd tyfu syml i’w wneud mewn unrhyw ddosbarth.

http://eatthemtodefeatthem.com/schools
http://www.tasteeducation.com


Ein bwriad yw newid tymor hir yn faint o lysiau 
mae plant yn eu bwyta.  Mae Bwytewch y Llysiau 
i’w Llethu yn gweithio gan fod y dair elfen yn 
gweithio gyda’i gilydd.  Mae’r hysbyseb deledu a  
 

chefnogaeth selebs yn creu cyffro. Mae’r rhaglen 
ysgolion yn annog plant i flasu mwy o lysiau. Mae’r 
siart gwobrwyo a phecynnau sticeri yn helpu 
rhieni a gofalwyr i droi eu profiadau newydd yn 
arfer da parhaol.

 Felly mae’n hanfodol 
ar gyfer llwyddiant yr 
ymgyrch i ymrwymo 

eich rhieni a gofalwyr. 
Dyma sut allwch chi 

helpu. Ewch i’n gwefan 
i weld fideo byr ar gyfer 

rhieni a gofalwyr ac 
fe fydd y wybodaeth 

yma yn gymorth iddyn 
nhw wneud y mwyaf o 
Bwytewch y Llysiau i’w 
Llethu.  Os nad ydych 
chi wedi anfon rhein 
eto gwnewch hynny 

mor fuan ag sy’n bosib. 
Diolch.
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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.

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: 
ysgolion@vegpower.org.uk

ANGEN 
CYMORTH? 

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. 

Ni fydd cyrraedd ein nod yn dasg hawdd 
ond, o gydweithio’n frwdfrydig, credwn fod 
llwyddiant yn bosibl. Rydym angen eich cymorth. 
Arweiniwch ni gyda eich profiad a’ch barn, ewch 

ar gyfryngau cymdeithasol i ysbrydoli a chefnogi 
eich gilydd.

Bydd ein arolwg ar-lein ar gael tan ddiwedd 
Gorffennaf.  Mae croeso i bawb rhoi wybod eu 
barn. Chi, eich cydweithwyr, eich tîm arlwyo a 
thîm cymorth. Os ydych yn ei garu neu chasau 
rydyn eisiau gwybod gan ei fod yn adborth y 
gallwn fod o gymorth i ni ei wella. 

Rhannwch y sbort 
yn eich ysgol gyda’r 

hashnod

Dilynwch yr holl gyffro:  
@VegPoweUK

#BwytaLlysiauIwLlethu
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