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Enw’r Ymgeisydd: 

Rhif yr Ymgeisydd: 

Dyddiad cofrestru ar gyfer ECommS: 

Rhif Unigryw’r Dysgwr (ULN) (os yw’n berthnasol): 

Enw neu Rif y Ganolfan: 

 

Cyfarwyddiadau 
 

 Gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi eich enw, eich rhif ymgeisydd, eich ULN 
(os yn berthnasol) ac enw neu rif y ganolfan yn y blychau ar dop y dudalen hon. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud pob rhan o'r dasg. 
 

Mae gennych chi 5 awr i orffen y dasg hon, ond mae’n bosib rhannu'r amser hwnnw 
dros nifer o sesiynau. Mae’n rhaid i chi gofnodi isod beth oedd dyddiad dechrau a 
dyddiad gorffen pob sesiwn:  
 

Dyddiad dechrau'r dasg dan reolaeth: 

Dyddiad gorffen y dasg dan reolaeth (dim mwy nag wyth wythnos yn ddiweddarach): 

Sesiwn 1 Sesiwn 2 Sesiwn 3 Sesiwn 4 Sesiwn 5 Sesiwn 6 Sesiwn 7 Sesiwn 8 

 Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Dyddiad 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Hyd 

 

Cyfanswm yr amser a dreuliwyd yn gwneud y dasg: 

 

Os oes angen mwy nag wyth sesiwn arnoch chi, rhowch ddyddiad/hyd bob sesiwn 
arall ar dudalen ar wahân. 
 
Cynhyrchwyd ar y cyd gan y pedwar corff dyfarnu Sgiliau Hanfodol: 

Agored Cymru 
City & Guilds 
Pearson 
CBAC  
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Mae'r pecyn hwn yn cynnwys senario, cyfarwyddiadau a ffynonellau 
gwybodaeth. 

 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen drwy'r senario, y cyfarwyddiadau a’r 
wybodaeth sydd yn y ffynonellau yn ofalus cyn dechrau. 

 Bydd rhywun yn eich goruchwylio gydol yr amser rydych chi’n gweithio ar y 
dasg, ond byddwch yn gallu defnyddio'r rhan fwyaf o'r adnoddau sydd ar gael i 
chi fel arfer mewn sefyllfa go iawn (gan gynnwys defnyddio'r rhyngrwyd, o 
bosib) yn ystod y cyfnod hwnnw. 

 Mae’n rhaid i bob darn o waith rydych chi’n ei gyflwyno fod yn waith rydych chi 
eich hun a neb arall wedi'i wneud. Does neb yn cael eich helpu gyda’r sgiliau 
sy'n cael eu hasesu drwy'r dasg dan reolaeth hon. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich gwaith i gyd i mewn ar ddiwedd pob 
sesiwn. Chewch chi ddim mynd ag unrhyw rai o ddeunyddiau’r dasg i ffwrdd 
gyda chi, a chewch chi ddim gweld y deunyddiau rhwng sesiynau. 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi'r datganiad sydd yng nghefn y pecyn 
hwn ar ddiwedd eich sesiwn olaf yn gweithio ar y dasg. 
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Cyfarwyddiadau'r Dasg: Iechyd a Lles 
 
 

Beth mae angen i chi ddod o hyd iddo 

 
 

Beth mae angen i chi ei wneud - Rhan 1 

Darllen 

Mae’n rhaid i chi ddarllen, deall a rhoi crynodeb o'r prif bwyntiau, syniadau, dadleuon 
ac ymresymiadau sydd yn y dogfennau.  Cewch edrych beth ydi ystyr unrhyw eiriau 
dydych chi ddim yn eu deall. 

 

 Darllenwch y ddwy ddogfen yn y ffynonellau i'ch helpu i baratoi ar gyfer a 
chymryd rhan mewn trafodaeth ar y pwnc: ‘Beth ydi byw yn iach?’ 

 Defnyddiwch y wybodaeth hon i gynllunio sut rydych am fynd ati i ysgrifennu 
erthygl ar gyfer cylchgrawn ffitrwydd i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed.  

 Dangoswch eich gwaith paratoi ar gyfer y drafodaeth. Gallwch wneud nodiadau 
neu restrau, defnyddio siart llif neu ddiagram pry cop, neu wneud nodiadau ar y 
dogfennau yn y ffynonellau er mwyn amlygu'r prif bwyntiau, syniadau, 
dadleuon ac ymresymiadau. 
 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich gwaith i gyd i mewn, gan gynnwys 
unrhyw nodiadau neu gopïau drafft, ar ddiwedd pob sesiwn. 

 

Adnoddau y dylech chi eu defnyddio: 
 

Ffynhonnell 1: Iechyd a Lles - Sicrhau'r cydbwysedd iawn 

Ffynhonnell 2: Does ddim yn rhaid i fyw yn iach fod yn ddiflas! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Senario 
Mae'r gweithgareddau yn y dasg hon yn sôn am iechyd a lles. Mae angen i bob aelod 
o'r gymuned fod yn ymwybodol mor bwysig ydi byw yn iach.    
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Siarad a gwrando 
Trafodaeth (sy’n para 10 munud o leiaf ar gyfer grwpiau o 3-6 o bobl, a tua 20 munud 
o leiaf ar gyfer grwpiau mwy). 
 
Gan ddefnyddio gwybodaeth o'r ddwy ddogfen, paratowch i gymryd rhan mewn 
trafodaeth ar y testun: ‘Beth ydi byw yn iach?’ 
 
Mae’n rhaid i chi ddangos sut rydych wedi paratoi ar gyfer y drafodaeth. 
 
Cymryd rhan yn y drafodaeth. Rhowch resymau dros eich barn. 
 
Yn ystod y drafodaeth, dylech wneud y canlynol: 

 rhoi gwybodaeth am y pwnc 

 rhoi eich barn am y pwnc 

 canfod beth yw teimladau pobl eraill am y pwnc 

 gofyn cwestiynau sy’n gallu eich helpu i ddeall y pwnc yn well 

 defnyddio iaith a chyfathrebu dieiriau priodol  

 helpu i symud y drafodaeth yn ei blaen. 
 

 
 

Ysgrifennu  
Ysgrifennu erthygl ar gyfer cylchgrawn ffitrwydd i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed.   Rhoi 
cyngor ar ffyrdd o sicrhau lles corfforol a meddyliol. 
 
Dylai eich erthygl fod o leiaf 500 gair o hyd.  
 
Dylai eich erthygl gynnwys crynodeb o'r wybodaeth rydych wedi'i chael o'r dogfennau 
yn y ddwy ffynhonnell. Dylech hefyd gynnwys gwybodaeth rydych wedi’i chael o'r 
drafodaeth. 
 
Mae’n rhaid i chi wneud y canlynol: 

 llunio cynllun 

 ysgrifennu/defnyddio prosesydd geiriau i lunio drafft cyntaf 

 gwneud yn siŵr bod eich drafft yn gwneud synnwyr  

 cywiro unrhyw gamgymeriadau 

 llunio dogfen derfynol. 
 

Gwnewch yn siŵr bod eich erthygl derfynol yn addas ar gyfer y diben a'r gynulleidfa, 
a’i bod yn gywir o ran sillafu, atalnodi a gramadeg. Dylech ddefnyddio paragraffau a 
brawddegau llawn. 
 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich gwaith i gyd i mewn, gan gynnwys 
unrhyw nodiadau neu gopïau drafft, ar ddiwedd bob sesiwn. 
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Beth mae angen i chi ei wneud - Rhan 2 

Ysgrifennu 
Ysgrifennu llythyr at eich cyflogwr/pennaeth eich coleg yn ei annog i noddi a threfnu 
digwyddiad ffitrwydd elusennol.  Dylech amlinellu'r math o ddigwyddiad ydyw a rhoi 
gwybodaeth am sut y gallai'r sefydliad gael budd o ddigwyddiad o'r fath. 
 
Dylech ddefnyddio'r wybodaeth sydd gennych eisoes a/neu waith ymchwil 
annibynnol. Cewch ddefnyddio’r Rhyngrwyd (os yw ar gael) neu adnoddau eraill i 
wneud gwaith ymchwil ychwanegol.  
 
Mae’n rhaid i chi gael eich goruchwylio tra byddwch yn gwneud y gwaith 
ymchwil a rhaid i chi ei wneud o fewn y cyfnod gweithio o wyth wythnos, ond mae 
hyn yn gallu bod yn ychwanegol at y pum awr sydd gennych chi i wneud y dasg 
dan reolaeth hon.  
 
Mae’n rhaid i chi wneud y canlynol: 

 llunio cynllun 

 ysgrifennu/defnyddio prosesydd geiriau i lunio drafft cyntaf 

 gwneud yn siŵr bod eich drafft yn gwneud synnwyr  

 cywiro unrhyw gamgymeriadau 

 llunio dogfen derfynol. 
 
Gwnewch yn siŵr bod eich llythyr terfynol yn addas ar gyfer y diben a'r gynulleidfa, a’i 
fod yn gywir o ran sillafu, atalnodi a gramadeg. Dylech ddefnyddio paragraffau a 
brawddegau llawn. 
 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich gwaith i gyd i mewn, gan gynnwys 
unrhyw nodiadau neu gopïau drafft, ar ddiwedd bob sesiwn. 
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Beth mae angen i chi ei wneud - Rhan 3  
Siarad a gwrando 
Sgwrs/Cyflwyniad (o leiaf 4 munud o hyd gan bob ymgeisydd i gynulleidfa o 3 o bobl o 
leiaf) 
 
Paratoi ar gyfer rhoi sgwrs/cyflwyniad i bobl eraill ac yna rhoi’r cyflwyniad/sgwrs . 
Dylai eich cyflwyniad/sgwrs gynnwys delwedd neu ddeunyddiau ategol eraill i helpu 
eich cynulleidfa i ddeall neu i wella eu dealltwriaeth o'r hyn rydych yn ei ddweud.  
 
Cewch ddewis eich testun eich hun ar gyfer y cyflwyniad/sgwrs ond dyma rai 
awgrymiadau: 

 pwnc y mae gennych chi ddiddordeb personol ynddo  

 pam fod ymarfer corff yn bwysig 

 iechyd a ffitrwydd 

 byw yn iach. 
 
Cewch ddefnyddio nodiadau i'ch atgoffa wrth roi eich sgwrs/cyflwyniad, ond 
chewch chi ddim eu darllen yn uniongyrchol. 
 
Dylai eich sgwrs/cyflwyniad fod wedi’i strwythuro’n dda a dylai fod yn addas ar gyfer y 
diben a'r gynulleidfa. 
 
Mae’n rhaid i chi gadw at y pwynt ac esbonio’r prif bwyntiau yn glir, gan ddefnyddio 
nifer o wahanol strategaethau i gyfleu eich neges. 
 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich gwaith i gyd i mewn, gan gynnwys 
unrhyw nodiadau neu gopïau drafft, ar ddiwedd bob sesiwn. 
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Ffynhonnell 1 

Iechyd a Lles 

Bwyta’n iach Dewisiadau iach Cynlluniau bwyd 
Sicrhau’r 

cydbwysedd 
iawn 

Lles 

 

Sicrhau’r cydbwysedd iawn 
 
Nod ymgyrch Newid am Oes y llywodraeth yw annog teuluoedd i 
wneud dewisiadau iachach er mwyn cael gwared â rhywfaint o 
siwgr a braster dirlawn o’u deiet. Mae pawb yn cael eu hannog i 
wneud rhai ‘dewisiadau’ yn ogystal â dilyn syniadau Newid am 
Oes i gynyddu lefelau gweithgarwch er mwyn byw yn iachach. 
 

Mae gweithgarwch corfforol yn gallu helpu i leihau'r risg o diabetes 
math 2 a phwysedd gwaed uchel. Mae ymarfer corff cymedrol, er 
enghraifft cerdded yn sionc, yn fuddiol i'ch iechyd mewn ffyrdd 
eraill hefyd, er enghraifft gwella cylchrediad y gwaed, lleihau'r risg 
o afiechyd y galon a chyfrannu at gael pwysau iach.   
 

Ar wahân i'r manteision corfforol, mae ymarfer corff hefyd yn gallu 
rhoi hwb i’ch ymdeimlad o hunanwerth a’ch hwyliau, yn ogystal 
â'ch helpu i gysgu’n well a gwneud i chi deimlo’n fwy egnïol, heb 
sôn am leihau'r perygl o straen, iselder a phroblemau iechyd 
meddwl eraill cysylltiedig.   
 

Ond dydi ymarfer corff ar ei ben ei hun ddim yn ddigon i sicrhau 
ffordd o fyw iach a chytbwys nac, o anghenraid, yn helpu lles 
unigolyn.  Yr unig ffordd i sicrhau iechyd a ffitrwydd da yw drwy 
gyfuno deiet iach a gweithgarwch corfforol. 
 

Mae’r hen ddywediad ‘ein bwyd yw ein bod’ yn dal yn wir heddiw 
ac mae’n golygu ei bod yn bwysig bwyta’r bwyd iawn i fod yn iach 
ac yn heini.  Gydag amser yn brin, mae pobl yn fwy tebygol nawr 
o droi at fwyd brys i gael pryd o fwyd cyflym.  Mae bwyd brys yn 
cynnwys llawer o fraster, siwgr a halen, sy’n gallu bod yn niweidiol 
i iechyd pobl. 
 
Cyn gynted ag y maen nhw’n clywed y gair deiet, mae'r mwyafrif o 
bobl yn meddwl am golli pwysau ond, mewn gwirionedd, y cwbl 
mae deiet yn ei olygu yw'r bwyd mae rhywun yn dewis ei fwyta. 
Mae angen rhywfaint o fraster, siwgr a halen ar y corff, ond dylid 
cyfyngu ar faint mae rhywun yn ei fwyta o'r rhain a dilyn y 
canllawiau ar fwyta’n iach. 
 

Mae deiet pobl y dyddiau hyn ynghyd â’u ffordd o fyw ddisymud 
yn golygu bod pobl yn dewach ac yn llai iach. Mae gyrru i'r gwaith 
ac eistedd wrth gyfrifiadur neu ar y soffa yn gwylio'r teledu am 
gyfnodau hir yn cynyddu'r perygl o iechyd gwael. Mae Dr. Nick 
Cavill, ymgynghorydd hybu iechyd, wedi dweud bod 

        
Awgrymiadau am 
ddewisiadau iach. 
 
1.  Dewis diodydd heb siwgr 
neu ddŵr yn lle diodydd 
llawn siwgr.   
 
2.  Dewis llaeth hanner sgim 
yn lle llaeth cyflawn ac yna 
newid hwnnw am laeth sgim.  
 
3.  Defnyddio perlysiau a 
sbeisys i roi blas ar fwyd yn 
lle halen.  
 
4.  Mae bag bychan o gnau 
heb halen yn ddewis gwych 
yn lle bag o greision.   
 
5.  Dewiswch rawnfwydydd 
sydd heb siwgr ychwanegol 
ynddynt ac ysgeintio mwyar 
drostynt yn lle   
siwgr. 
 
Cliciwch ar y   
tab ‘dewisiadau iach’ i weld 
rhagor o syniadau da 
 

 
Lles ... 
 
Lles cymdeithasol ... 
Lles meddyliol ... 
Lles emosiynol ... 
 
Cliciwch ar y tab i gael rhagor 
o wybodaeth am sut mae 
ffordd o fyw gytbwys yn gallu 
effeithio ar les.  
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cenedlaethau'r gorffennol yn fwy gweithgar yn gorfforol oherwydd 
y gwaith roedden nhw’n ei wneud a llafur corfforol.   Y dyddiau 
hyn, mae’n rhaid i ni ganfod ffyrdd gwahanol o gynnwys 
gweithgarwch corfforol yn ein bywydau bob dydd. 
 

Felly, ar eich traed ac allan â chi, a'r tro nesaf rydych chi’n teimlo 
bod arnoch chi eisiau bwyd, chwiliwch am ddewis iach.  
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Ffynhonnell 2 

 

Does ddim yn rhaid i fyw yn iach fod yn ddiflas! 

 
Mae hyn yn y newyddion byth a hefyd; mae cylchgronau yn neilltuo tudalennau ar 
dudalennau iddo a nawr rydym hyd yn oed yn gweld hysbysebion naid am y peth ar 
dudalennau gwe!  Y cwbl mae hyn yn ei wneud ydi atgyfnerthu'r neges bod angen i'r 
mwyafrif ohonon ni, beth bynnag ein hoedran, wneud mwy o ymarfer corff. Mae un 
astudiaeth ar ôl y llall wedi dangos y manteision sy'n deillio ohono. 

 

Ond, dydi'r mwyafrif helaeth o'r boblogaeth, hen ac ifanc, ddim yn gwneud unrhyw fath 
o ymarfer corff rheolaidd.   Mae’n hawdd meddwl am esgus. Mae pobl yn meddwl eu 
bod nhw’n rhy brysur neu eu bod wedi blino gormod ar ôl diwrnod hir yn y coleg neu 
yn y gwaith. Does ganddyn nhw ddim amser i fynd i'r gym neu i ddosbarth ffitrwydd ac 
mae rhai gweithgareddau yn rhy ddrud. Mae rhai ohonon ni’n meddwl bod gwneud 
ymarfer corff yn ddiflas.  

 

Mae’r GIG yn argymell y canlynol: 

 

 Dylai oedolion wneud rhyw fath o ymarfer corff am o leiaf 150 munud yr 
wythnos ac, yn ddelfrydol, am 30 munud y dydd 

 Dylai plant rhwng 5 ac 16 oed fod yn gorfforol weithgar am o leiaf 60 munud y 
dydd  

 Mae angen i blant dan 5 oed gael tair awr o weithgarwch corfforol y dydd. 

 

Mae argymhellion fel hyn yn ddefnyddiol ond sut mae pobl yn mynd ati i gynnwys 
ymarfer corff yn eu bywydau prysur a sut mae newid eu ‘ffordd o feddwl’ er mwyn eu 
symbylu i ddilyn rhaglen o ymarfer corff?  

 

Yn rhy aml mae pobl yn ymroi i raglen ffitrwydd ac yn pennu nodau afrealistig iddyn 
nhw eu hunain ac, o ganlyniad, maen nhw’n methu. Y peth pwysicaf wrth wneud 
ymarfer corff a gwella ffitrwydd yw eich bod yn cael hwyl wrth wneud hynny ac yn 
mwynhau'r profiad, a'ch bod yn mynd ati fesul cam bach yn hytrach nag anelu at y 
fedal aur ‘na o'r dechrau.  

 

Dydi bod yn gorfforol weithgar ddim yn golygu eich bod yn gorfod treulio oriau yn y 
gym.  Mae dod oddi ar y bws un stop cyn eich cartref yn ddechrau da, ac mae 
defnyddio'r grisiau yn hytrach na’r lifft a mynd allan am dro fer amser cinio i gyd yn 
cyfrif fel ymarfer corff. 

 

Mae cymryd rhan mewn chwaraeon yn ffordd amlwg o gael ymarfer corff, ond dydi 
hyn ddim yn apelio at bawb. Mae dawnsio yn ffordd hwyliog o wneud ymarfer corff ac 
mae hefyd yn gallu gwella gweithrediad y galon, cael cyhyrau i weithio a helpu i 
gryfhau'r esgyrn.  Y newyddion da ydi - rydych chi’n gallu dawnsio gartref neu gyda 
ffrindiau, ar unrhyw bryd ac i unrhyw fath o gerddoriaeth.  
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Mae gan y GIG rhai gemau ardderchog i blant ar eu tudalen 10 Munud Heini.  Dydi'r 
un o'r rhain yn costio dim i'w chwarae ac mae oedolion a phlant yn gallu eu gwneud 
gyda’i gilydd. Mae pobl ifanc rhwng 5 ac 16 oed, a llawer o oedolion, yn treulio llawer 
gormod o amser yn defnyddio technolegau modern. Mae’n bosib cynnwys egwylion o 
10 munud ar gyfer gweithgareddau corfforol fel rhan o drefn y diwrnod.    

 

Dydi ymarfer corff dal ddim yn apelio atoch chi? Wel - mae pawb yn gwybod bod 
nofio, seiclo a cherdded yn ffyrdd gwych o wneud ymarfer corff, ond mae'r un peth yn 
wir am gêm o fowlio deg, chwarae pêl-droed yn yr ardd neu wneud ymarfer corff ar 
eich eistedd wrth wylio'r teledu.   Efallai nad ydi'r camau bach hyn yn bodloni’r lefelau 
gweithgarwch corfforol sy’n cael eu hargymell, ond maen nhw’n ffordd wych o 
ddechrau gwneud ymarfer corff yn rheolaidd, gwella eich iechyd a, gobeithio, cael 
hwyl ar yr un pryd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cyfeiriadau:  

http://www.nhs.uk/change4life/pages/get-going-every-day.aspx 

http://www.nhs.uk/change4life/pages/active-hobby-ideas.aspx 

http://www.bupa.co.uk/health-information/directory/b/benefits-of-exercise 

https://www.nhs.uk/10-minute-shake-up/home#ShzKLcFrjVJ80drk.97 

http://www.nhs.uk/change4life/pages/get-going-every-day.aspx
http://www.nhs.uk/change4life/pages/active-hobby-ideas.aspx
http://www.bupa.co.uk/health-information/directory/b/benefits-of-exercise
https://www.nhs.uk/10-minute-shake-up/home#ShzKLcFrjVJ80drk.97
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Datganiadau 

Mae’n rhaid llenwi datganiad yr ymgeisydd a datganiad yr 
aseswr. 
 

Enw’r Ymgeisydd: 

 
 

Datganiad yr ymgeisydd: 
Rwyf yn cadarnhau mai fy ngwaith fy hun yn gyfan gwbl yw hwn a fy mod 
wedi'i wneud yn ystod y sesiynau wedi’u goruchwylio sydd wedi'u nodi ar 
glawr blaen y llyfryn hwn. 
 
Llofnod yr ymgeisydd         Dyddiad    
 

 
At ddefnydd staff y ganolfan a'r corff dyfarnu yn unig 

Datganiad yr aseswr: 
Rwyf yn cadarnhau bod yr ymgeisydd hwn wedi cyrraedd y safon sy'n 
ofynnol ar gyfer y dasg dan reolaeth. Cynhaliwyd y dasg dan reolaeth yn 
unol â'r amodau a nodwyd a’i chwblhau o fewn y cyfnod gweithio a'r 
gofynion o ran amser gweithio. 
 
Llofnod yr aseswr                       Dyddiad    
 

Datganiad y Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol (IQA): 

(os samplwyd) 

Rwyf wedi sicrhau ansawdd y gwaith hwn yn fewnol ac rwyf yn cadarnhau 
bod y safonau wedi cael eu bodloni. 
 
Llofnod yr IQA        Dyddiad    
 

Datganiad y Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA): 
(os samplwyd) 
Rwyf wedi sicrhau ansawdd y gwaith hwn yn allanol ac rwyf yn cadarnhau 
bod y safonau wedi cael eu bodloni. 
 
Llofnod yr EQA        Dyddiad    
 

 
 


