
 

 

  

Hylendid Iach y Geg (10-15 munud)  
  

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm (CA2):  

Gwyddoniaeth: Anifeiliaid, yn cynnwys pobl; Gweithio’n wyddonol  

Saesneg: Darllen a Deall  

ABGI: Thema Graidd 1 – Iechyd a Lles; Thema Graidd 3 – Byw yn y byd ehangach 

Mathemateg: Mesur  

Nodau Dysgu i Gyfnod Allweddol 2:  

Bydd yr holl fyfyrwyr yn:  

• deall beth yw plac dannedd a sut mae’n ffurfio. 

• deall pa fwydydd a diodydd sy’n achosi pydredd dannedd. 

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn:  

• deall canlyniadau pydredd dannedd. 

• deall sut i lanhau’r dannedd yn effeithiol.   

• deall bod cyfyngu ar fwydydd a diodydd llawn siwgr yn gallu gostwng pydredd dannedd 

 

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas i Gyfnod Allweddol 2 ac yn gofyn cadw dyddiadur glanhau 

dannedd i fonitro pa mor aml maen nhw’n glanhau eu dannedd bob diwrnod o’r wythnos. 

 

  

  

  



Cyn i chi gychwyn byddwch angen: 

• Y cefndir a’r cynllun gwers ar gyfer “3.3 Atal Haint: Hylendid y Geg” (pecyn gwers CA2) •

Cyflwyniad PowerPoint ar gyfer “Atal Haint: Hylendid y Geg”

• Taflen Waith y Myfyriwr 2 (TM2) am y Dyddiadur Brwsio, a thaflen waith y dosbarth 2

(TD1) i gofnodi brwsio dannedd

• I gyfranogwyr hŷn neu grwpiau cymunedol, gallwch ddefnyddio cyflwyniad “Sut i gadw

eich dannedd yn hapus ac iach!” yn Trechu’r Bygiau i esbonio plac deintyddol a thechneg

brwsio’r dannedd. 

• Sticeri glas i gynrychioli sesiwn o lanhau’r dannedd

https://e-bug.eu/lang_eng/primary_pack/downloads/Junior%20-%20Oral%20EN/Oral%20Hygiene%20-%20Complete%20Pack.pdf
https://e-bug.eu/lang_eng/primary_pack/downloads/Junior%20-%20Oral%20EN/Oral%20Hygiene%20-%20Complete%20Pack.pdf
https://e-bug.eu/lang_eng/primary_pack/downloads/Junior%20-%20Oral%20EN/Oral%20Hygiene%20Prevention%20of%20Infection.pptx
https://e-bug.eu/lang_eng/primary_pack/downloads/Junior%20-%20Oral%20EN/Oral%20Hygiene%20Prevention%20of%20Infection.pptx
https://www.e-bug.eu/beat-the-bugs/download/english/Mouth%20Bugs%20-%20How%20to%20keep%20your%20teeth%20healthy.pptx
https://www.e-bug.eu/beat-the-bugs/download/english/Mouth%20Bugs%20-%20How%20to%20keep%20your%20teeth%20healthy.pptx


 

 

Paratoi o Flaen Llaw:  

• Rhowch ddyddiadur brwsio gwag (TM2 ym mhecyn gwers CA2) i’r cyfranogwyr 

• Gofynnwch i’r cyfranogwyr gwblhau’r dyddiadur hwn yr wythnos gynt, drwy gofnodi bob 

tro y maen nhw’n brwsio eu dannedd bob diwrnod o’r wythnos ac adio’r cyfanswm ar 

ddiwedd yr wythnos. 

• Cynghorwch y cyfranogwyr o flaen llaw y dylent geisio brwsio eu dannedd ddwywaith y 

dydd – yn y bore a’r peth olaf cyn mynd i’r gwely. 

• Defnyddiwch hyn i ysgogi trafodaeth o fewn y grŵp am ba mor aml y dylech frwsio eich 

dannedd a’r dechneg gywir i’w defnyddio. 

  

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

• Gofynnwch i’r cyfranogwyr adio eu cyfanswm wythnosol o’u dyddiaduron brwsio 

dannedd ar TM2. 

• Dylai pob cyfranogwr ysgrifennu eu cyfanswm wythnosol ar daflen fach o bapur heb eu 

henw arno. Yna gallwch gasglu’r taflenni hyn o bapur ac adio’r cyfansymiau i gyd. 

• Gan ddefnyddio un sticer glas i gynrychioli 10 sesiwn frwsio, dangoswch gyfanswm y grŵp 

ar TM2.  

• Mewn grwpiau, anogwch gyfranogwyr i ymarfer y dechneg o frwsio’r dannedd ar fodelau 

(os ydych yn eu defnyddio). 

• Dylech amseru pob disgybl i weld faint o amser maen nhw’n feddwl y mae’n ei gymryd i 

lanhau’r geg gyfan yn effeithiol. 

• Gwelwch faint o amser gymerodd hyn iddyn nhw o’i gymharu â’r ddau funud delfrydol. 

• Mae cerddoriaeth yn gallu helpu i ddangos i ddisgyblion am ba mor hir maen nhw angen 

brwsio. Ystyriwch chwarae cân bop sy’n para dau funud tra bydden nhw’n ymarfer brwsio 

eto. 

• Nesaf, chwaraewch y fideo glanhau dannedd sydd ar gael yma. I gyfranogwyr hŷn, mae  

fideo arall ar gael yma a gallwch ddefnyddio hwn yn lle’r llall.   

• Dangoswch sut mae’r cyflwyniad PowerPoint “Sut i gadw eich dannedd yn hapus ac iach” 

(Trechu’r Bygiau) i gyfranogwyr hŷn yn hybu trafodaeth ac yn canfod pa wybodaeth sydd 

gan y grŵp yn barod. 

https://e-bug.eu/junior_pack.aspx?cc=eng&ss=2&t=Oral%20hygiene
https://e-bug.eu/junior_pack.aspx?cc=eng&ss=2&t=Oral%20hygiene
https://www.youtube.com/watch?v=Z_7bBppIINc
https://www.youtube.com/watch?v=Z_7bBppIINc


 

 

• Trafodwch sut mae eu gweithgareddau hylendid y geg ar hyn o bryd yn wahanol i’r cyngor 

yn y fideo, a pha newidiadau y gallent eu gwneud i gadw eu dannedd yn iach. 

 

  

  

Negeseuon allweddol am hylendid y geg i’w trafod yn ystod y gweithgaredd:   

• Dylai’r glanhau gychwyn gynted ag y bydd y dant cyntaf yn ymddangos (6-9 mis oed fel 

arfer). 

• Dylai oedolyn wneud y brwsio nes bydd y plentyn yn 7 oed. 

• Dylid defnyddio rhwbiad yn unig o bâst dannedd fflworid ar y brwsh nes bydd y plentyn 

yn 3 oed. I blant dros 3 oed, gallwch ddefnyddio maint pysen o bâst dannedd fflworid. 

• Dylech lanhau’r dannedd yn union cyn mynd i’ch gwely yn y nos ac yn y bore gyda phâst 

dannedd fflworid. 

• Ar ôl brwsio, poerwch ond peidiwch â rinsio! 

 

Ar y diwedd, defnyddiwch y sesiwn werthuso neu’r cwestiynau trafod i sicrhau bod y 

cyfranogwyr wedi deall y gweithgaredd. Yna cwblhewch gynllun gweithredu (Trechu’r Bygiau). 

 


