
 

Llongyfarchiadau i Owain 
Gruffydd o fenter Bro Dinefwr, a 
enillodd £50 yn nhyniad gwobr 
Chwarae, Dysgu a Thyfu’n Iach, 
a hynny drwy lenwi’r holiadur ar-
lein.  Llawer o ddiolch i bawb a 
roddodd adborth i ni drwy gyfrwng 
yr holiadur.  I’r rhai ohonoch â 
syniadau ar sut y gallem wella 
eto, mae croeso ichi anfon eich 
sylwadau atom ar ein dolen 
adborth.

 
 

“Helo, Kathryn Davey ’dw i ac 
rwy’n cymryd rhan yng nghynllun 
Chwarae, dysgu a Thyfu’n Iach, 
fel gwarchodwr plant.  Rwyf hefyd 
yn astudio ar gyfer Gradd Sylfaen 
mewn Astudiaethau Plentyndod 
gyda Phrifysgol Morgannwg ar 
hyn o bryd.

Yn ystod darlith ddiweddar  am 
Ddatblygiad y Plentyn cawsom, fel 
grŵp, wybod am eich prosiect a’i 
gynnwys.  Gofynnwyd i ni gyfeirio 
at eich gwefan am wybodaeth 
i gyfeirio ati wrth wneud ein 
haseiniad.

Gobeithio y byddwch yn falch iawn 
o glywed hyn, gan ei bod yn gred 
gennyf fod yr hyn yr ydych yn ei roi 
ar waith o ddiddordeb amlwg i bob 
un sy’n gweithio’n broffesiynol yn y 
maes gofal plant.  

Gwelwch eich gwefan  
www.plgh.org 

lle cewch yr holl wybodaeth 
ar y prosiect a lle gallech 
lawrlwytho sampl o’n cardiau 
adnodd yn rhad ac am ddim!  
Mae dolenni yn ogystal i 
wefannau eraill lle cewch 
afael ar fwy o adnoddau’n 
DDI-DÂL er mwyn 
hyrwyddo gweithgareddau 
corfforol a gemau ar faeth.  
A pheidiwchag anghoffi o 
dilyn y ddolen ar-lein er mwyn rho i ni eich adborth ar y safl e, ac anfon 
unrhyw wybodaeth arall yr hoffech ei chynnwys.

Mae pob un o’r cardiau gweithgaredd ar faeth yn awr wedi eu cwblhau, 
a byddant i’w gweld ym mhob un o’n lleoliadau cyn pen dim.  Gobeithio 
y bydd y rhain mor boblogaidd â’r cardiau gweithgaredd corfforol 
ymhlith y plant a’r staff.  Rhowch wybod i ni ar info@plgh.org eich barn 
arnynt.

Mae cardiau gweithgaredd 
gorfforol yn awr wedi bod 
mewn lleoliadau am dymor, ac 
rydym wrthi’n brysur yn casglu 
eich synaidau am welliant 
pellach fel y gweithiwn tuag at 
gynllunio’r set nesaf.  Rhoddwyd 
awgrym gerbron i ni ytyried 
gweithgareddau ysgrifennu i’w 
defnyddio mewn lleoedd mwy 
cyfyng.  Byddwn, yn bendant, 
yn eisio cynnwys hyn yn ein set 
nesaf o gardiau gweithgaredd.
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Casglwyd yr ail rownd o ddata 
yn llwyddiannus, gan bob un o’r 
cyfranogwyr yn y lleoliadau gofal 
plant.  Ac mae popeth wedi rhedeg 
fel cloc.  Dim ond un anhawster 
bychan a ddois ar ei draws pan 
gafodd un lleoliad drafferth i 
gael mynediad i’r Rhyngrwyd. 
Er hynny, o ganlyniad i gymorth 
caredig y warchodwraig a’i gŵr 
cawsom brofi ad wrth ein bodd!

Y tymor hwn eto profais groeso 
cynnes eithriadol, cyfeillgar yn 
wir.  Mae’r plant wedi dangos 
cymaint o frwdfrydedd, a’r 
tro hwn, mae canlyniadau eu 
gwybodaeth fl aenorol a rhywfaint 
o ddeallusrwydd o’r prosiect, 
yn amlwg i’w gweld.  Mae’r 
toriadau ar gyfer gemau yn yr 
arolwg ar-lein yn boblogaidd 
iawn ganddynt, ac maen nhw 
wedi llwyddo i ennill rhai sgoriau 
rhyfeddol! 

Cafwyd cryn dipyn o hwyl ar 
gyfarfodydd Grwpiau Ffocws 
y tymor hwn, pan ddaeth ein 
celeb o gogydd, Anthony Evans, 
i’n diddanu.  Rhaid llongyfarch 
Janet, un o’r gwarchodwyr plant, 
am gymryd rhan yn y Bush tucker 
trials a bwyta pupur tshili COCH 
poeth.

Dwi hefyd wedi cynorthwyo fy 
nghydweithwyr ar y Prosiect 
drwy gasglu’r ail rownd o ddata 
gan glybiau gofal plant all-ysgol.  
Bu’n wych y tymor hwn i fedru 
llenwi’r holiadur ar-lein, fel bod 
pawb, gan gynnwys arweinwyr 
clybiau, wedi gallu eu darllen.

Dwi wedi mwynhau’r cyfl e a 
gefais i ymweld â’r gwahanol 

glybiau, ac mae’r plant wedi bod 
yn hyfryd yn eu hymateb!

Diolch yn fawr i chi bob un 
ohonoch, yn blant ac oedolion, 
am fod yn rhan o’r prosiect 
unigryw hwn.  Mae’n bleser eich 
gweld.

Helene Lovell



Mae’r ymateb 
yr wyf wedi 
ei dderbyn 
y tymor yma 
oddi wrth 
staff, rhieni 
a phlant y 
C y l c h o e d d 
wedi bod yn 
wych. Mae 
pob aelod 

o staff sydd yn cymryd rhan yn y 
prosiect wedi defnyddio’r pecyn 
adnoddau. Wrth fynd i’r Cylchoedd 
‘rwyf wedi bod yn trafod sut mae’r 
pecyn cyntaf wedi bod o ddefnydd 
iddynt. Dyma’r hyn a ddwedodd un 
cylch

“ ‘Rydyn wedi defnyddio’r 
pecyn cyntaf yn gyson yn ein 
gweithgareddau corfforol. Yn ystod 
y tymor cawsom arolwg Estyn 
– nododd yr arolygwr ein bod wedi 
bod yn defnyddio’r adnoddau ac 
‘roedd yn awyddus i wybod sut oedd 
y prosiect yn gweithio. Yr ydym wedi 
addasu rhai o’r cardiau adnodd i’w 
gwneud yn fwy perthnasol i oedran 
plant y Cylch, ond ar y cyfan mae’r 
plant a’r staff wedi mwynhau eu 
defnyddio nhw”.

Bydda i’n gwerthuso’r pecyn 
cyntaf pan fyddaf yn casglu yr ail 
rownd o ddata. Rwyf eisoes wedi 
cychwyn ar y broses honno ac 
‘rwyf yn pwysleisio ei fod yn bwysig 
bod pawb yn llenwi’r ffurfl en er 
mwyn sicrhau bod yr adnoddau o 
ddefnydd i’r Cylchoedd.

Erbyn hyn, mae’r ail rownd o 
grwpiau ffocws hefyd wedi dechrau 
ddiwedd mis Tachwedd 2009. 
Daeth Anthony Evans o’r rhaglen 
‘Stwffi o’ i wneud cyfl wyniad ar 
‘Bwyta’n Iach’. Cawsom noson 
hwyliog wrth i’r plant ei wylio’n 
ofalus yn paratoi a choginio’r 
bwydydd ac yna daeth ein tro ni 
fel oedolion i roi cynnig arni gyda’r 
plant yn rhoi’r cyfarwyddiadau. 
Mae’n rhaid dweud mai ni enillodd 
y gystadleuaeth honno yn Llanelli 

Cafwyd derbyniad da i ail rownd 
o gasglu data yn y clybiau sy’n 
cyfranogi.  Mae’r plant bellach 
wedi bod yn defnyddio’r adnoddau 
gweithgaredd corfforol am dymor 
cyfan, ac mae’r adborth cychwynnol 
yn gadarnhaol iawn.  Mae’r bydis 
yn mwynhau sefydlu a hwyluso’r 
gweithgareddau. 

Mae un o’r arweinwyr chwarae, sydd 
ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer 

felly mae’n amlwg bod cyfl wyniad felly mae’n amlwg bod cyfl wyniad 
Anthony wedi llwyddo!!

Mae’r cylchoedd yn edrych ymlaen 
at yr ail becyn o adnoddau fydd yn 
pwysleisio ‘maeth’

Hoffwn fanteisio ar y cyfl e hwn i 

ddiolch i bawb am eu cyfraniad, 
ac edrychaf ymlaen at eu gweld y 
tymor nesaf.

Tanwen Randell

bod yn athrawes, wedi dangos y 
cardiau adnodd i’w thiwtor, a gafodd 
argraff ffafriol iawn o’r cynnwys.

Mae cyfarfodydd y Grwpiau Ffocws 
wedi bod yn rhai llwyddiannus iawn; 
cawsom gwmni Anthony Evans 
y cogydd enwog o raglen Stwffi o 
(S4C), a ddangosodd sut i goginio 
pryd Tandoori, gan ei wneud yn 
opsiwn rhatach ac iachach na  
chael cludbryd. 

Llawer o ddiolch i’r plant, y staff a’r 
rhieni am eu cefnogaeth barhaus i 
Brosiect Chwarae Dysgu a Thyfu’n 
Iach.

Terena Davies-Tommason 
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Roedd yr adborth cyffredinol yn 
rhagorol; dyma sylwadau rhai 
ohonoch… 

“Mae’n wych cael syniadau 
newydd!”

“Wedi mwynhau mas draw”

“Bywiog a diddorol tu hwnt!”

Ymhlith eich awgrymiadau  ar 
gyfer gwelliannau pellach yr oedd 
gweithgaredd a allai gynnwys pob 
un o’r plant.  Rydym wedi nodi 
eich sylwadau a bwriadwn  eu 
hymgorffori yn y rownd nesaf o 
Gyfarfodydd Grwpiau Ffocws a fydd 
yn canolbwyntio ar Weithgaredd 
Corfforol.  Hysbysebir y dyddiadau 
ar ein gwefan yn fuan, felly ewch 
i’n tudalen gweithgareddau ar
www.plgh.org os am fwy o 
wybodaeth.

Cynhaliwyd pedwar cyfarfod Grŵp Ffocws ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin yn ystod Tachwedd a Rhagfyr yn y mannau 
canlynol:-

DYDDIAD LLEOLIAD YN BRESENNOL
Tachwedd 24ain 2009 Cymdeithas Pobl Ifanc a Planc Sir Gaerfyrddin, Llanelli 15 oedolyn 5 plentyn
Tachwedd 26ain 2009 Y Gamfa Wen,CaERFYRDDIN 12 oedolyn 6 phlentyn
Rhagfyr 1af 2009 Y Ddwylan, Castellnewydd Emlyn 10 oedolyn 3 phlentyn
Rhagfyr 3ydd 2009 Clwb WOW, Llandeilo 10 oedolyn 28 phlentyn

Diolch yn dalpiau i chi i gyd, y rhai 
a ddaeth er gwaetha’r nosweithiau 
gwlyb a gerwinol o oer!  Roedd 
nifer y rhai’n bresennol dros 80, 
ac yn cynnwys plant, staff clybiau, 
gwarchodwyr plant, a rhieni.

Dangosodd Anthony Evans 
(Stwffi o, S4C) i ni sut i wneud 

gave opsiynau rhatach ac iachach 
na phrynu cludbryd, a rhoddodd 
hefyd i ni rai syniadau da ar gyfer 
bwydydd i’w paratoi i westeion 
dros gyfnod y Nadolig.

Derbyniodd yr oedolion 
gyfarwyddiadau’r plant i greu 
amrywiaeth o brydau y bu i ni i gyd 

fwynhau eu blasu ar 
ddiwedd y sesiwn.

Rhoddod Pam 
McIntosh, y 
Rheolydd Datblygu 
Iechyd, inni 
ddiweddariad ar y 
prosiect a rhoddwyd 
cyfl e i’r holl staff 
drafod unrhyw 
agwedd arno gyda’r 
cyfranogwyr. 

 
 

Mae prosiect Chwarae Dysgu a 
Thyfu’n Iach yn cydredeg yn da 
iawn ochr yn ochr â’r dosbarthiadau 
coginio sy’n bellach yn cael eu 
rhedeg yn y clwb.  Mae’r plant 
yn fwy ymwybodol o sut i fyw yn 
iach o ganlyniad i’r holiadur, ac 
mae’n nhw’n mynd ati i edrych am 
gynhwysion iachach tra’n coginio.

Mae clybiau ar ôl ysgol Menter Bro Dinefwr wedi elwa’n fawr o fod rhan 
o brosiect Chwarae, Dysgu a Thyfu’n Iach Clybiau Plant Cymru ac mae 
wedi codi ymwybyddiaeth y plant o bwysigrwydd byw a bwyta’n iach. 
Erbyn hyn, mae nifer o’r plant yn dewis y bwydydd iach sydd ar gael 
iddynt sc mae’s opsiynau iach yn dod yn fwy poblogaidd gan y plant. 
Diolch yn fawr am gefnogaeth y prosiect.

Owain Gruffydd
Prif Weithredwr
Menter Bro Dinefwr


