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Adnoddau’r Her Bwyd Fyd-eang ar gyfer disgyblion 7-11 oed 

Sioe Sleidiau A



SESIWN UN
PAM Y MAE BWYD YN HER LEDLED Y BYD?



Pa eiriau a fydd yn ein helpu i drafod 
problemau bwyd o amgylch y byd? 

Siarad am fwyd …

Diffyg maethiad

Sicrwydd bwydNewyn

Llwgu

Bod yn llwglyd

Adnoddau

Iechyd

Ffermio

Cnydau



Dyma enghraifft o ffeithlun.

Mae ffeithluniau yn 
defnyddio delweddau, 
patrymau, diagramau, 
siartiau a thestun i sicrhau 
bod gwybodaeth yn gwbl 
glir ac yn haws ei deall. 



Pam y mae pobl yn llwglyd tra bo digon o 
fwyd ar gael i’w fwyta?

““Roedd gennym ddarn bach o dir lle roeddem yn gallu tyfu 
reis i’w fwyta. Yn anffodus gwnaeth cwmni sy’n tyfu ffrwythau 
i’w gwerthu dramor gymryd y tir oddi arnom.”
Maria, Pilipinas (Ynysoedd y Philipines)

““Weithiau nid oes ond gennyf ddigon o arian i brynu bwyd ar gyfer 
fy mabi. Bryd hynny does gen i ddim byd i’w fwyta.”
Annie, Y DU

Gadawodd Anthony ei dir oherwydd ymladd. 
“Cafodd fy nghartref, fy nghansenni siwgr a’m coed oren oll eu 
llosgi i’r llawr.”
Anthony, Kenya

“Ni chefais frecwast fore heddiw. 
Mae’r siopau yn llawn bwyd ond 
does gen i ddim arian i brynu 
unrhyw beth.”
John, UDA

“Mae’n mynd yn fwy ac yn fwy anodd i 
gynaeafu cnwd da oherwydd y sychder 
blynyddol. Mae hyn yn golygu nad ydym yn 
gwneud cymaint o arian wrth werthu ein 
cnydau yn y farchnad ac mae gan ein teulu 
lawer iawn yn llai i’w fwyta” 
Tendai, Zimbabwe





SESIWN DAU

O BLE Y DAW EIN BWYD?



















Gofyn cwestiynau ...

Pwy?
Pryd?

Beth?
Ble?

Pam?



Categoreiddio cwestiynau

Grwpio eich cwestiynau

• Y rhai y mae modd eu hateb yn ddidrafferth
• Y rhai y mae angen rhagor o wybodaeth o lyfrau 

neu ffynonellau eraill yn eu cylch
• Y rhai nad oes ateb pendant iddynt ond a fydd yn 

arwain at drafodaeth ehangach ynghylch y 
materion a godir



Edrychwch yn eich bag archfarchnad

O ble y daw ein bwyd?

Bwyd Sut y caiff ei 
becynnu?

O ble y 
mae’n dod? 
Enw’r wlad 
a’r cyfandir.

Beth yw’r 
pris? 

Unrhyw 
nodweddion 
diddorol eraill? 

     

     

     



O ble y daw ein bwyd?

Ffynhonnell y map: Geographical Association www.geography.org.uk



SESIWN TRI
PWY SY’N CYNHYRCHU EIN BWYD?



Ffermio o amgylch y byd ...

Edrychwch ar eich llun. 

• Ble y mae’r lle hwn?
• Pwy yw’r ffermwr, o bosibl?
• Beth sy’n digwydd yn y llun?
• Beth sy’n digwydd y tu hwnt i ffrâm y llun?





















Jim Champion



Cwrdd â Leyla ...

Abbie Trayler-Smith/Oxfam

Malawi











Nadroedd ac Ysgolion
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