
PYTHEFNOS MASNACH DEG 2017: Yw hi’n bryd cynnwys Masnach Deg yn ein hegwyl?

Ydych chi am gynnal egwyl masnach deg yn eich ysgol? Bydd y set yma o weithgareddau yn cefnogi eich 
digwyddiad drwy gynnig cyfe i ddisgyblion ddysgu mwy am pam mae’r ysgol yn cefnogi Pythefnos 
Masnach Deg. Byddent yn ystyried pam mae egwyl yn hanfodol i iechyd a lles, a dysgu sut mae cynnwys 
Masnach Deg fel rhan o’r egwyl yn gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau fermwyr yn rhai o wledydd 
tlotaf y byd 

Mae’r adnoddau dysgu wedi eu cynllunio i gefnogi’r elfen ABCH o’r cwricwlwm (CA 1-2) yng 
Nghymru.ellbeing.

CYNLLUN GWERS A NODIADAU’R ATHRO

Amcanion Dysgu 

1. Bydd y disgyblion yn ystyried pam ein bod angen egwyl, sut mae’n ein helpu a sut y byddai’n ein 
hefeithio pe na bai egwyl. 

2. Byddent yn ystyried y dewisiadau y gallent eu gwneud o ran bwyta ac yfed yn ystod yr egwyl ac 
yn datblygu eu gwybodaeth am faterion maeth megis lefelau egni. 

3. Byddent yn dysgu fod nifer o’r fermwyr sy’n tyfu’r bwyd rydym yn ei fwyta yn ystod yr egwyl yn 
byw mewn tlodi. Wrth gynnwys Masnach Deg yn egwyl yr ysgol, gallant helpu fermwyr i ennill 
digon i gadw eu teuluoedd.

BYDDWCH ANGEN

 Sleidiau PowerPoint ar y sgrin

 Un llungopi y pen o’r gweithgaredd Arwyr Bwyd Chartwells (oedran 7-11) neu’r 
gweithgaredd ‘O Ble mae’n bwyd yn dod?’ (oedran 4-8).Yr opsiwn arall fyddai gosod y dasg 
yma fel gwaith cartref.

 Fflm ar y sgrin  ‘My Fairtrade Adventure’ (oedran 7-11) neu ‘Pablo the Super Banana’ 
(oedran 4-8)

 Y gem Nadroedd ac Ysgolion, un i bob grwp o 4 disgybl - gêm siawns ble gall y disgyblion 
ddysgu mwy am fywydau fermwyr a sut y gall Masnach Deg eu helpu (ddim yn weithgaredd
hanfodol)

RHIF Y 
SLEID.

NODIADAU AMSERU

1 Yw hi’n bryd cynnwys Masnach Deg yn ein hegwyl? 

Cyfwynwch y wers gyda sleid rhif 1, gan atgofa’r disgyblion fod yr ysgol yn 
cymryd rhan ym Mhythefnos Masnach Deg, a fod hyn yn gyfe i ddeall pam 
fod y disgyblion a’r athrawon weid penderfynu gwneud hynny. 

I ddisgyblion sydd yn dysgu am Fasnach Deg am y tro cyntaf ac yn dechrau 
ystyried o ble mae’n bwyd yn dod, mae’n werth eu hatgofa fod Masnach 
Deg yn fordd o helpu fermwyr mewn gwledydd eraill sydd yn tyfu ein 
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bwyd i ennill digon o gyfog, gan fod nifer ohonynt yn rhy dlawd i fwydo eu 
teuluoedd, anfon eu plant i’r ysgol neu i brynu meddyginiaeth.

2 Pam mae cael egwyl mor bwysig? 

Cychwynwch drwy ofyn i’r dosbarth beth yr hofent ei wneud yn ystod yr 
egwyl, efallai y gallent bleidleisio os yw hi’n well ganddynt chwarae gemau 
ar yr iard neu siarad gyda’u frindiau. Yna gofynwch iddynt os yw egwyl yn 
bwysig, a pham. Pa resymau allan nhw eu rhestru? Dangoswch sleid 2 
iddynt i gefnogi eu hatebion. Efallai y bydd y disgyblion yn rhestru pethau 
fel: 

• yr angen i gael hoe fach o’r gwersi; 
• defnyddio’r egwyl fel cyfe i fwyta byrbryd i roi egni i ddysgu; 
• yr angen am ymarfer corf a bod angen gwneud 30mun o ymarfer 

corf bob dydd yn yr ysgol; 
• sut y gall egwyl wneud i ni deimlo’n fwy efro; 
• bydd yr uchod i gyd yn ein gwneud yn iachach. 
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3 i 4 Dewis y byrbryd gorau! 

Defnyddiwch sleid 3 i ofyn i’r disgyblion pam yr ydym yn bwyta ac yfed yn 
ystod egwyl, gan ddefnyddio ychydig o’r eirfa a’r syniadau ar y sleid. Gallent
ofyn i bartner a rhestru rheswm bob un, gan ystyried - 

• Mae’n cyrf angen egni ychwanegol rhwng prydau 
• Mae’n boliau ni’n gwneud swn mewn gwersi pan ‘da ni’n llwglyd. 

Trafodwch ddifyg canolbwynto mewn gwersi os yw lefelau egni’n 
mynd yn isel. 

• Pan y byddwn ni eisiau bwyd, gallwn deimlo’n finedig ac 
weithiau’n benysgafn. 

Yna, gan ddefnyddio sleid 4, gall y disgyblion drafod mewn grwpiau bach, 
neu ysgrifennu’r atebion i’r cwestynau am y bwydydd, y diodydd a’r 
byrbrydau sydd yn y lluniau. Gallent hyd yn oed ddefnyddio’r cloc i ddweud
“Buaswn yn osgoi 5 o’r gloch!”
Pwyntau dysgu:- 

• Annog bwyta o leiaf 5 frwyth a llysieuyn bob dydd - gall rhai fod yn
Fasnach Deg 

• Mae cael un gwydraid o sudd frwythau’r dydd yn iach 
• Mae rhai bwydydd yn llai iach oherwydd fod llawer o siwgr a 

braster ynddynt, e.e. cacenau a bisgedi 
• Mae’n bwysig yfed dwr a llaeth i osgoi dadhydradu, ac osgoi 

diodydd pop neu rai gyda llawer o frwythau ynddynt. 
•

Dewisiwch un o’r ddau dafen gwaith i furfo gweithgaredd darllen ac 
ysgrifennu byr - gweithgaredd Arwyr Bwyd Chartwells (oedran 7-11) neu ‘O
ble mae’n bwyd ni’n dod?’ (oedran 4-8). Neu gall y tafenni hyn fod yn 
waith cartref.
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5 i 6  Ond pam dewis byrbryd Masnach Deg? 

Dangoswch sleid 5 i’r disgyblion a gofynnwch iddynt nodi unrhyw 
batrymau, er enghraif sawl byrbryd sy’n frwyth neu’n lysieuyn, sawl un 
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sy’n cynnwys siwgr, sawl un sy’n Fasnach Deg, sawl un sy’n ddiod? 

Ond pa wahaniaeth mae dewis byrbryd Masnach Deg yn ei wneud, oes 
pwynt trio? Dangoswch sleid 6 i gyfwyno’r syniad fod ein bwyd yn dod o 
bedwar ban byd. 

Yna gwyliwch flm fer - My Fairtrade Adventure (oedran 7-11) neu Pablo 
the Super banana (oedran 4-8) i ddarganfod mwy am o ble mae’n 
byrbrydau’n dod, pwy sy’n eu tyfu a pam maent angen Masnach Deg i’w 
helpu. Wedi iddynt wylio, gofynnwch i’r disgyblion nodi beth maent wedi ei
ddysgu, rhywbeth wnaeth eu synnu neu rywbeth newydd y dysgon nhw am
eu bwyd ac o ble mae’n dod. Sut mae nhw’n teimlo wrth wybod fod y 
fermwyr sy’n tyfu eu bwyd yn byw mewn tlodi? Ydi Masnach Deg yn 
gwneud gwahaniaeth i fermwyr? 

Os oes amser ychwanegol, dyma gyfe da i chwarae ‘Nadroedd ac 
Ysgolion’..

7  Trafodaeth ar y cyd - Egwyl Masnach Deg.

Gan ddefnyddio sleidiau 7 ac 8, gofynnwch i’r disgyblion drefnu’r byrbrydau
mewn diagram Venn - iach, Masnach Deg neu’r ddau. Oes na rai sydd ddim 
yn fto?  Mae sleid 8 yn ddiagram Venn wedi ei gwblhau. 

Rhai pwyntau dysgu ac atgofa:- 

• Mae bara cyfawn yn rhyddhau egni’n arafach 
• Mae frwythau a llysiau yn rhoi llawer o ftaminau a mineralau i ni 

Mae rhai bariau grawnfwyd yn iachach na’i gilydd. Bydd y rhai gyda
siocled yn cynnwys mwy o siwgr -

• Mae smwddis yn fordd arall o gynnwys frwythau a llysiau yn ein 
deiet 

• Drwy ddewis byrbrydau Masnach Deg yn ystod ein hegwyl, gallwn 
hyd yn oed helpu fermwyr i gynnal eu teuluoedd
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ESTYNIAD A MWY O SYNIADAU DYSGU

 Chwarae ‘Nadroedd ac Ysgolion’ mewn grwpiau, gêm siawns be gall y disgyblion ddysgu mwy 
am fywydau fermwyr a sut y gall Masnach deg helpu. 
 Mae’r tafenni gwaith yn addas i’w gwneud adref fel fordd o helpu’r disgyblion i rannu eu dysg 
gyda’u teuluoedd.
 Gall y disgyblion weithio’n unigol neu mewn grwpiau i greu rysait smwddi Masnach Deg, ac 
ysgrifennu’r cyfarwyddiadau neu wneud llun o’r cynhwysion gan ystyried sawl darn o frwythau a 
llysuiau fyddai yn y smwddi.

Atebion gweithgaredd ‘Meet the Chartwells Food Superhero’

ARIANBEN: “Fydd yr arwr yma ddim yn colli ei hyder mewn brwydr gyda’r bobl ddrwg. Mae ei lefelau 
calsiwm uchel yn gwneud ei esgyrn yn arbennig o gryf. Gall ein harwyr wastad ddibynnu arno yn ystod 
eu hanturiaethau.”

BOS Y BANANA: “Mae arweinydd y tm, yr arwr yma, yn sicrhau fod popeth yn rhedeg yn esmwyth. Pan 
fydd ein tm yn sownd, mae’r arwr yma wastad o gwmpas i gael pethau’n symud eto.”



PECYN PASTA: “Mae’r criw yma ar ei gorau gyda gorchudd o saws! Mae’r arwyr yma’n rai afreolus, pob 
un gyda’i bersonoliaeth unigryw ei hun. Mae eu pwerau grawn cyfawn yn gwneud eu calonnau’n gryf ac
yn eu helpu i daclo popeth gydag angerdd. Fe wnawn nhw unrhywbeth i amddifyn y tm.”“

CADI’R CORN MELYS: “Mae'r arwres yma yn anturuwraig sydd wrth ei bodd yn teithio’r byd a rhannu 
straeon am ei hanturiaethau. Mae hi’n llawn daioni ac yn gallu'ch helpu i deimlo’n llawn yn hirach - sy’n 
golygu llai o fwyta bwydydd gwael rhwng prydau!”

BRÊNS: I fwydo’ch ymenydd, yr arwr yma yw’r dewis gorau! Yn llawn haearn i helpu meddyliau ifanc i 
weithio’n well, mae’r arwr yma wastad yn barod i gynllwynio ar gyfer y tm.”

MALI MORONEN: “Triwch yr arwres yma’n amrwd i bweru'ch cinio! Mae ganddi lwyth o ftaminau i 
gadw ei golwg yn siarp…hyd yn oed yn y tywyllwch! Mae hi wastad yn cadw golwg dros y tm

BARI BÎNS: “Mae'r arwr yma yn llawn protn i adeiladu’r cyhyrau! Mae wrth ei fodd yn defnyddio ei 
ghyrau i gadw egni ac ysbryd y tm yn gryf.

TWM TATWS: “Mae’r arwr yma yn galed ar y tu allan ond yn feddal tu mewn! Mae’n fawr ond yn llawn 
egni diolch i’w bwerau carbohydrad. Pan fo gwaith caled i'w wneud mae Twm wrth ei fodd!

HYDRA: “Mae’r arwres yma’n ddewis naturiol! Mae hi wastad yn brwydro’n erbyn tocsinau sy’n 
rhwystro’r tm rhag bod ar eu gorau. Fydd hi byth yn gorfwys ac mae ei phwerau canolbwynto’n 
anhygoel!“

DOC Y KIWI: “Ella fod yr arwres hon yn feddal ond mae’n gryf yn erbyn y stwf cas! Mae hi’n gwybod yn 
union beth mae’r tm ei angen i fod ar eu gorau. Mae hi’n helpu’n arwyr drwy gryfau eu systemau 
imiwnedd a’u gwarchod rhag afechydon.”


