
Cyrchu Gwybodaeth am Iechyd Ar-lein (15 munud) 

Yn addas i Gyfnod Allweddol 3 a grwpiau cymunedol 

Yr amcanion dysgu i grwpiau cymunedol:  

• Sut i ofalu amdanoch eich hun gartref pan fyddwch yn sâl

• Pryd i fynd at y meddyg

• Ymhle i gael gwybodaeth am iechyd

• Pa wybodaeth allech chi ei chael o daflenni gofal iechyd

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas i grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol a gallwch ei weld yn yr 

adran “Adnabod eich Bygiau” yn y pecyn cymunedol Trechu’r Bygiau. Bydd yn helpu cyfranogwyr i 

ddod yn hyderus ynglŷn â chyrchu gwybodaeth am iechyd ar-lein a dysgu le i fynd i gael 

gwybodaeth ddibynadwy.   



Cyn i chi gychwyn byddwch angen: 

• Yr adran “Adnabod eich Bygiau” yn y pecyn cymunedol Trechu’r Bygiau.

• Cysylltiad â’r we

Cliciwch yma i gyrchu’r adnoddau ar gyfer grwpiau ysgol a grwpiau cymunedol 

Defnyddiwch y camau nesaf i’ch tywys wrth wneud y gweithgaredd hwn: 

• Gofynnwch i’r cyfranogwyr ymhle maen nhw’n canfod gwybodaeth iechyd fel arfer.

• Efallai y bydd y cyfranogwyr yn siarad am wefannau neu daflenni.

• Pa wefannau maen nhw’n eu defnyddio?

• Dangoswch y gwefannau nesaf i’r cyfranogwyr a thrafodwch beth sy’n dda ac yn ddrwg

amdanyn nhw:

a. Dewisiadau’r GIG– (www.nhs.uk/pages/home.aspx)

o Gall y cyfranogwyr chwilio am eu gwasanaethau GIG lleol, meddygon teulu,

Damwain ac Argyfwng neu ddeintyddion, ac hefyd chwilio am eu symptomau er

mwyn cael syniad ynglŷn â lle a sut y gallent chwilio am gymorth.

b. Patient - (www.patient.info)

o Gwefan ddefnyddiol arall lle gall y cyfranogwyr chwilio am fanylion symptomau ac

iechyd

c. Time to change (www.time-to-change.org.uk) neu Mind (www.mind.org.uk) i gael

gwybodaeth am iechyd meddwl

ch.  Treat Yourself Better (www.treatyourselfbetter.co.uk) 

o Cyngor ynglŷn â sut i drin peswch a symptomau annwyd gartref, gan gynnwys

gwybodaeth ynglŷn â pha mor hir y bydd y symptomau’n parhau

• Trafodwch wefannau ac apiau sy’n darparu gwybodaeth dda.

• Dangoswch yr apiau nesaf i’r cyfranogwyr a thrafodwch beth sy’n dda ac yn ddrwg

amdanyn nhw:

a. Ap Sganio Bwyd ‘Newid am Oes’
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o Datblygwyd hwn gan Public Health England. Mae’n caniatáu i chi sganio cod bar

bwydydd a diodydd ac yn dangos i chi faint o siwgr sydd ynddynt.

b. Brush DJ

o Mae’r ap rhad ac am ddim hwn sydd wedi ennill gwobrau ac a ddatblygwyd gan

ddeintydd, yn chwarae 2 funud o gerddoriaeth o lyfrgell gerddoriaeth eich dyfais tra

byddwch yn glanhau eich dannedd ac mae ganddo hefyd ddangosiad gweledol sy’n

dangos ymhle i frwsio.

• Gofynnwch i’r cyfranogwyr a oes unrhyw wefannau y byddent yn dewis eu hosgoi.

o Trafodwch unrhyw wefannau i’w hosgoi am nad ydyn nhw’n ddibynadwy, a sut y

gallwch chi weld hynny. Er enghraifft, efallai eu bod nhw angen eu diweddaru neu

efallai eu bod nhw’n ceisio gwerthu rhywbeth i chi, neu’n gofyn am wybodaeth

bersonol gennych.

Trafodwch pam nad yw Wicipecia yn wefan y gallwch ymddiried ynddi ac y byddai

efallai’n well ei hosgoi. Esboniwch mai’r rheswm am hynny yw bod unrhyw un yn gallu

golygu tudalennau ar Wicipedia sy’n golygu bod y rhain yn gallu cynnwys gwallau yn

aml iawn.

Trafodwch pa wefannau allai fod yn fwy dibynadwy ac sydd â’r enwau parth gorau. Esboniwch 

mai’r enwau parth gorau ar gyfer gwefannau dibynadwy yw: .gov, .org, neu .edu  
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