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Mae'r ymgyrch wobrwyol i annog plant i 
fwyta mwy o lysiau yn dod i ysgolion o'r 
28ain o Chwefror. Mae wir yn gweithio.

Dyma lawlyfr i rieni a gofalwyr i baratoi 
at fuddugoliaeth.

CYCHWYN

28AIN
CHWEFROR

CYCHWYN

28AIN
CHWEFROR

Yn galw
Yn galw

rhien
i &

rhien
i &

gofalwyr
gofalwyr



Nid ywNid yw
Nid yw

o bobl yn bwyta 

digon o lysiau o bobl yn bwyta 

digon o lysiau 
o bobl yn bwyta 

digon o lysiau 



Os ydych yn poeni am hwyliau, ymddygiad 

a dysgu eich plentyn, mae ei ddeiet yn lle 

da i ddechrau. Mae astudiaethau'n dangos 

mai'r deiet gorau ar gyfer hwyliau, ymddygiad 

a dysgu da yw un sydd â phatrwm bwyta 

rheolaidd ac amrywiaeth o fwyd sy'n cynnwys 

2-3 llond llaw o lysiau'r dydd.
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Yn dweud wrthym eu 

bod yn cael trafferth 

sicrhau bod eu plant 

yn bwyta llysiau. 
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Mae BWYTEWCH Y LLYSIAU I'W LLETHU yn ymgyrch a grëwyd gan 
Veg Power ac ITV i annog plant i fwyta rhagor o lysiau. Mae wedi 
ennill gwobrau ac mae prawf ei bod yn gweithio. Y llynedd, nododd 
dros 59% o rieni fod eu plant yn bwyta mwy o lysiau o ganlyniad. 
Mae'r cyfan yma i'ch helpu gyda eich tasg o fagu plant iach, hapus.



Sut mae'n gweithioSut mae'n gweithioSut mae'n gweithio
1. Hysbysebu ar y Teledu

Cadwch lygaid am 

hysbysebion Bwytewch y 

Llysiau i'w Llethu ar y teledu.

2. Enwogion

Edrychwch ar y gefnogaeth 

gan enwogion ar y 

cyfryngau cymdeithasol.

4. Sticeri
Mae'r sticeri hyn yn golygu 

bod y plant wedi rhoi cynnig 

ar y llysiau hyn yn yr ysgol.

5. Rhowch y siart hwn ar y wal  

Anogwch eich plant i ganfod y 

llysiau ar eu platiau a'u trechu, 

ac yna rhoi sticer ar eu siart i 

ddathlu gyda'ch gilydd.

6. Gwobrwyo a Chanmol

Dewiswch wobr y gwyddoch y 

byddant yn ei mwynhau, os 

gallwch wneud hynny, megis 

trip i'r parc neu degan yn 

anrheg am drechu'r llysiau. 

Edrychwch ar ein canllaw ar 

ddefnyddio gwobrwyon ar-lein.

3. Llysiau yn yr Ysgol

Bydd eich ysgol yn cynnal 

diwrnodau ar y thema llysiau, a 

gweithgareddau blasu llawn hwyl.

https://eatthemtodefeatthem.com/


Yn chwilio am ryseitiau syml? 

Mae gennym ryseitiau syml, gwych 

sydd wedi'u cynllunio'n arbennig ar 

gyfer plant i'w hannog i fwyta mwy o 

lysiau, gan gynnwys ryseitiau gan:

& llawer mwy
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Peidiwch â gadael i neb ddweud 

wrthych mai peth hawdd yw sicrhau 

bod plant yn bwyta llysiau iach. Nid 

yw'n hawdd!  Felly, rydym wedi casglu 

ynghyd y prif arbenigwr i gynorthwyo eich 

tîm gyda'u hawgrymiadau gwych. 

• Y modd i gael plant i goginio 

• Gwneud llysiau'n hwyl 

• Syniadau gwych am fyrbrydau 

• Haciau bocsys bwyd mewn 60 eiliad 

• Ennill gyda siartiau gwobrwyo

• Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer y

   rheiny sy'n �yslyd am eu bwyd

https://eatthemtodefeatthem.com/


Mae'r Cynllun Cychwyn Iach yn darparu cyllid i 
gynorthwyo menywod beichiog neu'r rheiny â phlant 
dan 4 oed. Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr 
neu Ogledd Iwerddon, efallai y gallwch hawlio 
talebau am ddim, neu daliadau bob pedair wythnos. 
Yn yr Alban, enw'r cynllun yw Best Start Foods.

Gall teuluoedd cymwys gael £4.25 yr wythnos i'w 
wario ar fwyd iach mewn dros 30,000 o siopau. Ac 
eto, nid yw dros hanner y teuluoedd cymwys yn 
hawlio'r talebau hyn, sef mwy na 200,000 o bobl. 
Mynnwch ragor o wybodaeth a gwiriwch a ydych 
yn gymwys: 

A OES ARNOCH ANGEN 
LLYSIAU AM DDIM?

https://endchildfoodpoverty.org/


Dilynwch yr holl gyffro:
@VegPowerUK

Rhannwch
RhannwchRhannwch
eicheicheich buddugoliaethau

buddugoliaethau
buddugoliaethau

https://www.facebook.com/VegPowerUK/
https://twitter.com/VegPowerUK
https://www.instagram.com/vegpoweruk/?hl=en
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