
 

 

  

Pa mor lân yw eich cegin? (10-20 munud)   

 

  

Cysylltiadau â’r Cwricwlwm (CA1 a CA2):  

Gwyddoniaeth: Gweithio’n wyddonol; Pethau byw a’u cynefinoedd  

Saesneg: Darllen a Deall  

ABGI: Thema Graidd 1 – Iechyd a Lles;  

Dylunio a thechnoleg: Coginio a maethiad 

Nodau Dysgu i Gyfnod Allweddol 2:  

Bydd yr holl fyfyrwyr yn:  

• deall bod microbau i’w cael ar ein bwyd ac y gallent drosglwyddo i bobl a phlant 

• deall bod coginio bwyd yn gywir yn gallu lladd microbau niweidiol. 

• deall bod bacteria yn lluosogi’n gyflym iawn. 

Bydd rhai myfyrwyr yn:  

• deall bod cadw bwyd mewn oergell yn atal microbau rhag tyfu, dyna i gyd. Nid yw’n eu lladd. 

 

  

  

  

  



 

 

Asesiad risg:  

Os bydd achos o haint yn cychwyn efallai y bydd angen i chi addasu’r gweithgaredd hwn i sicrhau 

bod pawb yn cadw pellter cymdeithasol neu’n cadw at feini prawf eraill yn unol â pholisi eich ysgol. 

Anfonwch e-bost at y tîm e-Byg yn eBug@phe.gov.uk os ydych eisiau trafod syniadau neu 

addasiadau i’r gweithgaredd hwn sydd eu hangen er mwyn dilyn y canllawiau yn eich lleoliad chi. 

 

Mae hwn yn ddangosiad neu’n arbrawf ymarferol y gallwch ei ddefnyddio i addysgu am 

groeshalogiad, y parth peryglus, hylendid bwyd a diogelwch, yn ogystal â hylendid offer a hylendid 

y dwylo. Mae’r cyfranogwyr yn gwneud brechdan cyw iâr gan ddefnyddio cyw iâr, bara a salad oll 

o does chwarae ynghyd â phopty tegan. Defnyddir gel UV a thortsh i ddangos croeshalogiad a sut 

mae microbau wedi ymledu o amgylch y gegin.   

  

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas i Gyfnodau Allweddol 1 a 2 yn ogystal â grwpiau cymunedol, ac 

rydym wedi defnyddio’r wybodaeth yn y cwrs cymunedol Trechu’r Bygiau i ddisgrifio’r 

gweithgaredd isod. Cliciwch yma i agor adnoddau’r gweithgaredd hwn ar gyfer CA1 “Pa mor lân yw 

eich cegin”, CA2 “2.3 Ymlediad Heintiau: Hylendid Bwyd” neu adran “Bygiau Bwyd” yn Trechu’r 

Bygiau ar gyfer grwpiau cymunedol.   

  

Cyn i chi ddechrau, byddwch angen:  

• Y cefndir a’r cynlluniau gwers ar gyfer “2.3 Ymlediad haint: Hylendid Bwyd” (pecyn gwers 

CA2) neu’r adran “Bygiau bwyd” yn Trechu’r Bygiau  

• Taflen waith myfyrwyr 1 (TM1) i wneud arsylwadau a thaflen ddosbarthu’r myfyriwr 2 

(TM2) i weld y cyfarwyddiadau am wneud brechdan cyw iâr. 

• Byrddau torri o wahanol liwiau  

• Toes chwarae / plastisin / clai modelu  

• Platiau papur  

• Bara 

• Bag o salad  

• Cyllyll a ffyrc plastig   

• Popty / microdonau tegan   

• Gel UV Glo Gel  

• Tortsh UV    
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Paratoi o flaen llaw:  

1. Paratowch y ffiledau cyw iâr o does chwarae a’u gorchuddio gyda Glo Gel   

2. Gosodwch y bwyd, y byrddau torri a’r poptai tegan yn barod.  

  

Defnyddiwch y cyflwyniad yn y pecyn Trechu’r Bygiau i drafod:  

• Beth mae cyfranogwyr yn ei wybod yn barod am hylendid bwyd. 

• Dyma rai o’r cwestiynau posibl:   

• Ydych chi’n gwybod beth olygwn ni gyda’r term hylendid bwyd, ac a ydych chi wedi cael 

gwenwyn bwyd erioed? (Gallai hynny fod yn chwydu neu’n ddolur rhydd) 

• A fyddech chi’n dal i fynd i’r gwaith / i’r ysgol os byddai eich swydd yn gofyn trin neu 

baratoi bwyd a chithau wedi cael gwenwyn bwyd yn ddiweddar? (Ateb: Ni ddylech fynd i’r 

gwaith / ysgol am ddau ddiwrnod ar ôl i’r dolur rhydd neu’r chwydu ddod i ben) 

• Beth ydych chi’n meddwl sy’n achosi gwenwyn bwyd? (Ateb: bacteria, firysau a thocsinau) 

• Pa fwydydd sy’n gallu achosi gwenwyn bwyd? (Atebion: ffrwythau a llysiau heb eu golchi, 

cig amrwd, bwydydd wedi eu halogi gan driniwr bwyd) 

 

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

1. Gwahoddwch y cyfranogwyr i baratoi brechdan gyw iâr gan ddefnyddio’r ffiled cyw iâr o 

does chwarae. Gofynnwch iddyn nhw dorri’r cyw iâr yn ddarnau gyda chyllell blastig. 

2. Anogwch y cyfranogwyr i goginio’r cyw iâr yn y popty / microdon tegan ac anogwch nhw i 

roi brechdan at ei gilydd gan ddefnyddio’r bara a’r salad a ddarparwyd. 

3. Wedyn gofynnwch iddyn nhw beth roedden nhw wedi anghofio ei wneud wrth wneud eu 

bwyd: golchi eu dwylo 

4. Dywedwch wrthynt y dylent fod wedi defnyddio byrddau torri o wahanol liwiau ar gyfer 

torri’r cyw iâr a pharatoi’r salad i fynd i mewn i’r frechdan. Mewn cegin broffesiynol maen 

nhw’n defnyddio byrddau torri o wahanol liwiau ar gyfer gwahanol grwpiau o fwydydd. 

5. Dywedwch eich bod chi’n gallu gweld lle mae’r microbau o’r ffiled cyw iâr wedi ymledu gan 

ddefnyddio’r golau UV - y “darganfyddwr microbau”. 

 

   



 

 

6. Tywynnwch y golau UV dros eu dwylo a’r offer cegin i ddangos le mae’r microbau wedi 

ymledu. 

7. Esboniwch pa fathau o facteria niweidiol (e.e. Salmonela, Campylobacter, E. coli) sydd i’w 

cael mewn cig amrwd a phwysigrwydd golchi’r dwylo wrth goginio a chyn bwyta pryd 

bwyd. 

8. Gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw’n credu bod microbau niweidiol i’w cael ar fathau eraill 

o fwydydd hefyd. 

9. Esboniwch fod microbau niweidiol i’w cael ar fwydydd eraill hefyd felly, er enghraifft, 

mae’n bwysig golchi salad, llysiau a ffrwythau’n drwyadl cyn eu bwyta. 

 

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). 

 

 


