Gêm ryngweithiol i addysgu a hyrwyddo bwyta’n iach ac arferion hylendid bwyd da i blant rhwng 8 ac 11 oed yw
Castell Coginio.
Nod Castell Coginio yw addysgu disgyblion ysgol gynradd am brif egwyddorion deiet iach a chytbwys, gan
gynnwys beth yw'r prif grwpiau bwyd a pha fath o fwydydd y dylent fwyta mwy neu lai ohonynt yn eu deiet. Nid
cynllun deiet rhagnodol mohono, a nid yw'n cynnig dadansoddiad maethol manwl. Yn hytrach, mae Castell
Coginio yn cynnig adborth syml y mae plant yn gallu ei ddeall.

Cyflwyniad
 Mae’n bosibl chwarae Castell Coginio
fel unigolyn, fel rhan o grŵp, neu ar
fwrdd gwyn yn y dosbarth. Ei nod yw
cynorthwyo athrawon ym meysydd
allweddol y Cwricwlwm yng Nghymru.
Mae’r profiadau a’r canlyniadau sy’n
berthnasol i Castell Coginio, fel a
nodwyd gan athrawon, i’w gweld ar
dudalennau olaf y pecyn hwn.
 Mae’r adran ‘Adnoddau i Athrawon’ ar
www.cookincastlewales.co.uk yn
cynnwys gwybodaeth am y canllaw
Bwyta’n Iach a diogelwch bwyd, yn
ogystal â deunyddiau eraill ar gyfer
ysgolion.
 Bwriedir i’r wefan gael ei defnyddio
mewn ysgolion ac yn y cartref, a chaiff
disgyblion eu hannog i gyrraedd brig y
gynghrair drwy gystadlu ag ysgolion
eraill gan ddefnyddio eu henw ‘teuluol’
unigryw yn y gêm.
 Mae Castell Coginio yn cyfuno dwy
gêm, y naill yn y Stordy a’r llall yn y
Gegin. Mae’n bosibl caiff ystafelloedd
eraill eu datblygu maes o law. Rôl y
disgybl neu’r dosbarth yn y gêm yw
‘Cogydd y Teulu’.

Rydym yn gobeithio y byddwch chi a’ch
disgyblion yn mwynhau chwarae’r gêm.
Ewch ati i geisio cyrraedd y brig!
Nod Cyffredinol: Codi ymwybyddiaeth
ymysg plant o’r prif negeseuon sy’n
ymwneud â bwyta’n iach a diogelwch
bwyd, fel eu bod yn datblygu i fod yn
unigolion hyderus sy’n gallu asesu
risgiau a gwneud penderfyniadau
gwybodus.

Datblygwyd gêm Castell Coginio yn wreiddiol gan Safonau Bwyd yr Alban, a’i haddasu i
gefnogi’r cwricwlwm yng Nghymru drwy gyflwyno ac atgyfnerthu’r prif negeseuon sy’n
ymwneud â bwyta’n iach ac arferion hylendid bwyd.

Awgrym o amcanion dysgu / meini
prawf llwyddo
Isod ceir awgrymiadau o amcanion dysgu
a meini prawf llwyddo. Cafodd y rhestr hon
ei chreu gan athrawon a gyfranodd at
lywio’r canllawiau hyn.
Bydd disgyblion yn gallu:
 datblygu gwybodaeth am hylendid yn y
gegin

Cyfleoedd Asesu

 datblygu gwybodaeth am storio bwyd

Dyma rai awgrymiadau ar sut y
gallwch asesu beth mae disbyblion
wedi ei ddysgu drwy chwarae Castell
Coginio:

 datblygu gwybodaeth am hylendid
personol

 Cyflwyno prydau – asesu
gan gyd-ddisgyblion

 deall sut mae storio gwahanol
fathau o fwyd

 Creu bwydlen iach – asesu gan
athro neu gyd-ddisgyblion

 nodi ble yn y gegin y mae angen ei
lanhau

 Cwis yn y dosbarth i brofi
gwybodaeth

 nodi’r drefn gywir wrth olchi
dwylo

 Disgyblion yn ceisio cael sgôr uchel yn
adran y stordy, a sgôr uchel yn
gyffredinol ar ôl chwarae yn adran y
gegin

 nodi amrywiaeth o opsiynau bwyd
iach er mwyn creu pryd o fwyd
 cynllunio bwydlen iach am wythnos
 bod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd
hylendid wrth drin bwyd.

 Disgyblion yn esbonio pam fod yn
rhaid storio rhai bwydydd ar
silffoedd penodol yn yr oergell.

Y Gêm
 I ddechrau gêm, cliciwch ar ‘CHWARAE
NAWR’ a ‘DECHRAU GÊM NEWYDD’
yna cliciwch ar ‘CREU ENW’ i gael eich
enw teuluol
 Dylech nodi, lawrlwytho neu
brintio’ch cod hud a’i gadw’n ddiogel
at y tro nesaf y byddwch yn chwarae
 Gallwch ddewis chwarae’r gemau
ymarfer heb iddo effeithio ar eich sgôr,
neu ddewis ‘CHWARAE’ i fynd i’r brif
gêm

1 Cofiwch nodi’ch cod hud mewn man
diogel. Bydd angen y cod arnoch y tro
nesaf er mwyn parhau â’ch enw teuluol.
2 Gallwch roi cynnig ar y gemau ymarfer
heb effeithio ar eich sgôr, neu os ydych
yn teimlo’n ddewr, gallwch fynd yn syth
i’r brif gêm.

Ewch ati i deipio enw’ch
ysgol a bydd yr enw
cyfan yn ymddangos
name and the rest will be
autocompleted

 Bydd y Dewin yn eich tywys drwy’r gêm
– ar lafar ac yn ysgrifenedig – ac yn
annog disgyblion i edrych o gwmpas
gwahanol rannau o’r castell
 Gallwch ddarganfod mwy am y
gwahanol ystafelloedd a chymeriadau
drwy ddal y llygoden neuglicio arnynt

Dyma Castell Coginio! Dyma’r
lle i ti wirio popeth, o dy sgôr i
sut mae’r teulu yn teimlo.

Bydd y Dewin yn dy dywys
drwy’r gêm, felly cofia wrando
ar ei eiriau doeth!

Wrth gyrraedd Castell Coginio,
dylet ti dalu sylw i’r stordy. Mae’r
cogydd blaenorol wedi gadael
llanast yno!
Ar ôl glanhau’r stordy,
bydd angen i ti fwydo dy
deulu a dewis eu prydau
am y dydd.

Y Stordy
Mae’r cogydd diwethaf wedi gadael llanast
yn y stordy. Y dasg gyntaf felly yw glanhau
a thacluso’r stordy a phrofi gwybodaeth
hylendid bwyd y disgyblion.
Ar ochr chwith y sgrîn, mae:
 Chwyddwydr sy’n tynnu sylw at y
bacteria sy’n dod o fwyd wedi ei adael i
fynd yn ddrwg. Mae modd ei ddefnyddio
hefyd i sicrhau bod y silffoedd wedi eu
sgrwbio’n lân
 Bin ar gyfer bwyd sydd wedi llwydo
 Sbwnj sebonllyd i lanhau’r
silffoedd, y bwrdd ac unrhyw
arwynebau eraill
 Sinc i ddangos arferion golchi dwylo’n
gywir
 Basged siopa er mwyn rhoi bwyd i
gadw.

Cliciwch ar ‘SUT ALLA I WELLA?’ i gael cyngor
ar fwyta’n iach neu hylendid bwyd.
Amcanion gêm y stordy:
 Codi ymwybyddiaeth o arferion da mewn
perthynas â hylendid a diogelwch bwyd
 Deall sut i storio ac oeri bwydydd
darfodus yn gywir
 Hyrwyddo arferion golchi dwylo a
glanhau arwynebau gwaith effeithiol.

Ar ôl glanhau’r stordy, gosod tymheredd
cywir yr oergell a rhoi’r siopa i gadw yn y
mannau cywir, rydych yn cael eich sgôr
derfynol ac adborth ar eich ymdrechion.
Cofia wirio tymheredd
yr oergell!

Yn gyntaf, edrycha o gwmpas y stordy yn ofalus
gyda’r chwyddwydr. Gwna nodyn o’r germau, ble
maent yn byw a pham.
Cer ati i symud yr holl fwyd sydd wedi llwydo i’r
bin gan ddefnyddio’r llygoden ar dy gyfrifiadur.
Ar ôl taflu’r bwyd sydd wedi llwydo, mae angen
glanhau’r arwynebau. Defnyddia’r chwyddwydr i
wneud yn siŵr dy fod wedi glanhau pob dim!

Y Stordy – Golchi dwylo

Defnyddia’r llygoden i roi pob cam o’r broses golchi
dwylo yn y drefn gywir. Fe gei di wybod y canlyniad
ar y diwedd.

Y Stordy – Glanhau

Mae’r cynhwysion i gyd wedi
cyrraedd. I sgorio’r pwyntiau uchaf,
rho nhw yn y lle cywir. Defnyddia’r
llygoden a’u rhoi yn y cwpwrdd neu’r
oergell.

Y Stordy – Adborth

Darllena drwy’r canlyniadau.
Bydd cyngor ar sut i wella dy
sgôr ar gyfer y tro nesaf.

Dyma’r hyn sy’n
cyfrannu at y
sgôr derfynol.

Bydd adborth ychwanegol
i’w weld yma. Mae angen ei
ddarllen yn ofalus!

Yn ddelfrydol mae angen glanhau’r stordy pob dydd,
ond bydd nodyn atgoffa os nad yw hyn yn digwydd.
Mae glanhau’r stordy yn aml yn golygu mwy o bwyntiau!

Y Gegin
Y Cogydd sy’n dewis brecwast, cinio a
byrbrydau’r teulu, yn ogystal â defnyddio ei
wybodaeth i baratoi a choginio swper iddynt.
Y Gêm:
 Gall disgyblion ddewis 4 eitem ar gyfer
brecwast, cinio a byrbrydau o ddewis mawr
o fwyd a diod. I weld rhagor o opsiynau,
sgroliwch i lawr
 Mae’n bosibl dewis swper yn yr un ffordd, ond
dylid annog disgyblion i greu eu swper eu
hunain drwy ddefnyddio’r ‘Peiriant Creu
Prydau’
 Yn y Peiriant, gall disgyblion ychwanegu hyd
at 3 eitem ar y tro i dop y peiriant o’r cwpwrdd,
yr oergell neu’r rhewgell. Unwaith eto,
sgroliwch i lawr i weld yr opsiynau i gyd

 Gall disgyblion ddewis sut maent yn paratoi
a choginio’r eitemau bwyd, a’u hychwanegu
i’r Peiriant. Mae’n bosibl gwneud hyn hyd at
5 gwaith, sy’n golygu defnyddio cyfanswm o
15 eitem yn y Peiriant
 Wrth baratoi’r bwyd, mae’n rhaid i
ddisgyblion gofio golchi eu dwylo a’r
offer maent yn ei ddefnyddio wrth fynd
ymlaen. Os ydynt am ychwanegu
rhagor o gynhwysion, gallant fynd yn ôl
i’r cwpwrdd, yr oergell neu’r rhewgell ac
ail-adrodd y broses.

 Pan maent yn hapus â’u prydau, mae angen
pwyso ‘Gweini Prydau’, sy’n arwain at eu
canlyniadau. Rhoddir adborth ar bob pryd,
gydag adborth am y diwrnod cyfan yn
ymddangos ar ffurf siart bar sy’n nodi pob grŵp
bwyd
 Gan ein bod am annog plant i fwyta mwy o
ffrwythau, llysiau a bwydydd â starts, ni fydd y
siartiau bar yn troi’n goch os yw disgyblion yn
mynd dros y linell darged. Fodd bynnag, mae
rhai bwydydd yn y grwpiau eraill y dylid
cyfyngu arnynt o ran deiet. Bydd dewis
gormod o’r bwydydd llai iach hyn yn troi’r
siartiau bar yn goch. Gall disgyblion glicio ar y
marc cwestiwn glas wrth ymyl ‘Pwyso a
Mesur’ a fydd yn esbonio’r llinellau targed
iddynt
 Bydd disbyglion hefyd yn derbyn adborth o
ran hylendid bwyd a’u sgôr derfynol
 Gallant glicio ar ‘Gair i Gall’ er mwyn
ceisio gwella’u sgôr hylendid a bwyta’n
iach y tro nesaf
 Gallant hefyd fwrw golwg dros eu
gwobrau a’u safle ar dabl y gynghrair
unrhyw bryd

Amcanion Gêm y Gegin:
 Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd
deiet iach a chytbwys
 Annog disgyblion i ddewis bwydydd
iachach
 Deall y pum grŵp bwyd o fewn y
Canllaw Bwyta’n Iach, a deall pa
fwydydd y dylent gael mwy/llai ohonynt
 Annog plant i adnabod pwysigrwydd
paratoi a choginio bwyd yn ddiogel ac
yn hylan
Dylid annog disgyblion i gwblhau wythnos lawn o
fewn y gêm, drwy goginio gwahanol brydau
iachus pob dydd a thrwy cadw llygad ar y stordy
gan fod angen rhoi gwahanol eitemau bwyd i
gadw pob tro. Y nod yw cadw’r teulu yn iach ac
yn hapus, cyrraedd brig y gynghrair ac ennill
gwobrau i’r dosbarth neu’r ysgol.

Edrycha o gwmpas y gegin a dewis bwydydd i greu prydau i dy deulu
Mae’n amser bwydo dy deulu! Clicia ar y gegin
i greu prydau.
Dewisa hyd at 4 eitem i bob pryd. Bydd prydau
iach a chytbwys yn ennill y pwyntiau mwyaf i
ti. Fe gei di gyngor gyda dy ganlyniadau.

Mae dwy ffordd i goginio swper – un ai drwy ddewis
4 eitem fel y prydau eraill, neu chwarae’r gêm
goginio a pharatoi pryd o ffres.

Y Peiriant Creu Prydau

Mae’r cynhwysion i gyd yn y cwpwrdd, yr oergell
neu’r rhewgell. Mae’r saws a’r sbeisys i gyd yn y
Peiriant yn barod.

Cofia lanhau ar ôl paratoi
pob eitem. Dwyt ti ddim
eisiau i dy deulu fod yn
sâl!
Ar ôl gweini dy brydau, fe gei di adborth ar ba mor iach a
chytbwys yw dy ddewisiadau. Hefyd, yn dibynnu ar dy
ddewisadau, fe gei di ambell air o gyngor.

Dewisa hyd at 3
cynhwysyn. Yna, dewisa’r
ffordd orau i’w paratoi a’u
coginio. Bydd y Peiriant
yn gwneud y gwaith caled
i ti wedyn!

Bydd yr eitemau rwyt ti
wedi eu paratoi a’u
coginio yn ymddangos
yma pan maent yn barod
i’w gweini. Fe gei di
ychwanegu hyd at 5 set o
eitemau. Clicia ar ‘Gweini
prydau’ i fwydo dy deulu.

Ar ôl gweini dy brydau, fe gei di dy sgôr ac unrhyw adborth
Defnyddia’r tabs yma i weld
yr adborth ar ôl gweini dy
brydau.

A oeddet ti wedi dewis deiet cytbwys? Os yw’r bar yn goch,
rwyt ti wedi gwneud dewisiadau gwael. Wrth ddal y llygoden
dros y darn hwn, fe gei di weld beth aeth o’i le.
??
Pa mor iach oedd dy
ddewisiadau di?
Mae’r eicon hwn yn rhoi
adborth defnyddiol i ti.

Beth oedd barn y teulu ar dy goginio? Fe
gei di gyngor fan hyn ar sut i wella y tro
nesaf.

Tabl cynghrair – clicia ar y Llyfrgell yn y Castell i gymharu dy sgôr â theuluoedd eraill

Dyma safle dy
deulu di.

Mae’r tabl yn dangos y 50
teulu sydd â’r sgôr uchaf.
Os wyt ti ar y tabl, fe gei di
weld pa mor bell mae’n
rhaid i ti fynd er mwyn
cyrraedd y brig!

Dolenni Cwricwlwm – Cyfnod Allweddol 2 (2008)
Fframwaith Addysg
Bersonol a
Chymdeithasol ar gyfer
disgyblion 7-19 oed yng
Nghymru

Sgiliau
Gweithio gydag eraill – gweithio ar y cyd i ddatrys
problemau; rhoi’r dysgu hyn ar waith mewn sefyllfaoedd
tebyg yn yr ysgol
Gwella dysgu – datblygu sgiliau ymarferol sy’n
angenrheidiol ar gyfer bywyd pob dydd
Meddwl – adnabod y cysylltiad rhwng achos ac effaith,
gwahaniaethu rhwng ffeithiau, credoau a safbwyntiau;
ffurfio barn bersonol a gwneud penderfyniadau
gwybodus
Cyfathrebu – gwrando’n astud; cwestiynu eraill ac
ymateb iddynt; mynegi safbwyntiau a syniadau yn
hyderus drwy amryw ddulliau priodol; cyfrannu at
drafodaethau yn y dosbarth.
Ystod
Iechyd a Lles Emosiynol – cymryd cyfrifoldeb cynyddol
dros gadw’r corff a’r meddwl yn ddiogel ac yn iach,
deall nodweddion a buddion corfforol ac emosiynol sy’n
deillio o ffordd iach o fyw.

Dylunio a Thechnoleg yn
y Cwricwlwm
Cenedlaethol yng
Nghymru

Bwyd
Rhoi negeseuon cyfredol sy’n ymwneud â bwyta’n iach
ar waith ac ystyried gofynion maethol wrth baratoi bwyd
Nodi i ba grŵp bwyd y mae nwyddau’n perthyn a deall
nodweddion amrywiaeth eang o gynhwysion, o
safbwynt maeth, yr hyn maent yn eu gwneud a’r effaith
maent yn eu cael arnom, e.e. cig, pysgod, ffrwythau,
llysiau.

Gwyddoniaeth yn y
Cwricwlwm
Cenedlaethol yng
Nghymru

Ystod
Dibynniaeth Organebau ar ei Gilydd – yr angen am
amrywiaeth o fwydydd ac ymarfer er mwyn i ni fod yn
iach
Adlewyrchu
Cysylltu’r dysgu i sefyllfaoedd tebyg, o fewn yr ysgol a
thu allan.

Addysg Gorfforol yn y
Cwricwlwm
Cenedlaethol yng
Nghymru

Sgiliau
Gweithgareddau Iechyd, Ffitrwydd a Lles – nodi sut i
yfed a bwyta’n iach er mwyn bodloni gofynion gwahanol
weithgareddau o ran egni.

Technoleg Gwybodaeth
a Chyfathrebu

Sgiliau
Dod o hyd i wybodaeth a’i dadansoddi
Dod o hyd i wybodaeth o amryw o ffynonellau at
bwrpas penodol
Dewis gwybodaeth addas a rhoi barn syml ar
ffynonellau gwybodaeth.

Ystod
Defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu i
wella dealltwriaeth o’r wybodaeth y maent wedi’i hadalw
a’i phrosesu
Defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu i
archwilio a datrys problemau yng nghyd-destun gwaith
ar draws ystod o bynciau
Storio ac adalw gwybodaeth y maent wedi ei chanfod
neu’i chreu.

Cefnogi’r Fframwaith Llythrenedd a Rhifedd
Genedlaethol (2013) – Cyfnod Allweddol 2
Rhifedd
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Ysgrifennu



Trosglwyddo sgiliau
mathemategol ar draws y
cwricwlwm mewn amrywiaeth o
sefyllfaoedd bob dydd a chyddestunau
Amcangyfrif a gweld maint wrth
fesur a defnyddio’r unedau cywir
Nodi’r wybodaeth a’r camau
priodol sydd eu hangen er mwyn
cyflawni tasg neu ddatrys
problem.
Casglu a gwneud cysylltiadau,
e.e. blaenoriaethu, categoreiddio
rhwng gwybodaeth a syniadau o
wahanol ffynonellau.
Mynegi syniadau a materion yn
eglur gan ddefnyddio geirfa
arbenigol ac enghreifftiau
Ymateb i eraill gyda chwestiynau
a sylwadau sy’n canolbwyntio ar
resymau, goblygiadau a chamau
nesaf
Cyfrannu at drafodaethau grŵp
gyda phwrpas er mwyn cyflawni
canlyniadau cytûn
Cytuno neu anghytuno â
phwyntiau trafod mewn grŵp, gan
roi rhesymau.
Defnyddio amrywiaeth o eirfa
berthnasol gan gynnwys geiriau
ac ymadroddion sy’n ymwneud yn
benodol â’r pwnc.

Cwricwlwm Cymreig (7–14)
Dylid rhoi cyfleoedd i ddisgyblion 7-14 oed ddatblygu eu gwybodaeth am, a’u
dealltwriaeth o, nodweddion diwylliannol, economaidd, amgylcheddol, hanesyddol ac
ieithyddol Cymru, a’u rhoi ar waith.

Gallai’r adnodd Castell Coginio gyfrannu at y Cwricwlwm Cymreig wrth i ddisgyblion
ddefnyddio Cymraeg achlysurol a thrafod ryseitiau Cymreig, diwylliant bwyd yng
Nghymru, cynaliadwyedd a datblygiad bwyd.

