Chwarae, gwaith chwarae
a bwyd

Mae chwarae a bwyd ill dau â safle o bwysigrwydd unigryw ac eithriadol ym
mywydau ein plant. Mae ‘hierarchaeth angen’ Maslow (1943) yn cyfeirio at
bwysigrwydd cyflawni anghenion ffisiolegol (er enghraifft yr angen am gynhesrwydd,
bwyd, cwsg, diod). Dywed Maslow, os na chaiff anghenion ffisiolegol person eu
cyflawni yna byddant yn canolbwyntio ar gyflawni’r rhain gan anwybyddu anghenion
eraill – felly, caiff sylw’r plentyn sy’n newynog ei dynnu gan ei chwant bwyd yn
hytrach na chanolbwyntio ar chwarae.
Mae bwyd a chwarae ill dau’n allweddol bwysig i
iechyd, twf a lles plant. Mae gan blant iach sydd
yn cael digon o fwyd a maeth yr adnoddau i
ymateb mewn modd brwdfrydig a llawn diddordeb
i gyfleoedd chwarae a phrofiadau newydd. Gan
amlaf, pan fydd plentyn yn sâl, bydd diddordeb
mewn bwyd a chwarae’n diflannu ar yr un pryd, a,
phan fo’r salwch yn mynd heibio, yn dychwelyd ar
yr un pryd.
Mae Erthygl 31 Cytundeb y Cenhedloedd Unedig
ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn diogelu hawl
y plentyn i chwarae. Mae’r Egwyddorion Gwaith
Chwarae (SkillsActive, 2005) yn nodi bod
‘chwarae yn anghenraid biolegol, seicolegol a
chymdeithasol, ac mae’n hanfodol i ddatblygiad
iach a lles unigolion a chymunedau’. Felly, mae
chwarae’n hanfodol ar gyfer datblygiad biolegol,
seicolegol a chymdeithasol iach ac mae bwyd yn
hanfodol ar gyfer goroesi’n gorfforol ac ar gyfer
darparu egni i chwarae. Mae’n bwysig llunio barn
gytbwys, ystyriol ynghylch bwyd a chwarae mewn
lleoliadau gwaith chwarae.

Yr agenda iechyd
Mae pryderon cynyddol ynghylch iechyd a lles
plant, yn enwedig yng nghyd-destun maeth.
Mae lefelau gordewdra cynyddol a lefelau
gweithgarwch gostyngol ymysg plant oedran ysgol
iau ac iau na hynny, wedi arwain at bryderon
ymysg pobl broffesiynol ym maes iechyd ac
eraill sy’n gweithio â phlant a phobl ifanc. Caiff
lefelau gordewdra cynyddol effaith ar iechyd
tymor hir ac mae patrymau o ddeiet gwael a
diffyg gweithgarwch corfforol yn cyfrannu at
anghydraddoldeb economaidd a chymdeithasol
o fewn cymunedau.

Cafodd newidiadau mewn patrymau bwyta eu
hegluro mewn amrywiol ffyrdd:
•

Dibyniaeth gynyddol ar fwydydd cyfleus wedi
eu prosesu sy’n cynnwys lefelau uchel o siwgr,
halen a braster

•

Treulio llai o amser yn paratoi prydau o’r
dechrau

•

Amser prydau teuluol yn cael llai o flaenoriaeth
nag yn y gorffennol

•

Hysbysebion am fwydydd sy’n cynnwys lefelau
uchel o fraster dirlawn, siwgr a halen

•

Teuluoedd yn dibynnu ar fwyd rhad, ond bwyd
sydd ddim yn iach, oherwydd cyfyngiadau ar
gyllideb y cartref.

Priodolwyd y newidiadau mewn lefelau
gweithgarwch ymysg plant i:
•

Lai o fannau awyr agored i chwarae y mae
rhieni’n eu hystyried yn ddiogel

•

Cynnydd yn lefel y traffig ar y strydoedd fu
unwaith yn fannau chwarae

•

Canfyddiadau rhieni’n arwain at bryderon ac
ofnau ynghylch dieithriaid

•

Mwy o draffig ar y ffyrdd yn arwain at bryder
ymysg rhieni ynghylch plant yn cerdded, seiclo
a chwarae yn eu cymdogaeth

•

Llai a llai o gyfleoedd ar gyfer gweithgarwch
corfforol mewn ysgolion

•

Mynediad cynyddol i gemau electronig sy’n
gofyn am fawr ddim ymdrech corfforol.

Chwarae ac iechyd
Mae pryderon ynghylch iechyd, yn genedlaethol
yn ogystal ag yn rhyngwladol, i gyd wedi arwain
at hinsawdd o argymhellion iechyd sy’n gynyddol
gyfarwyddol yng nghyd-destun bwyd ac ymarfer
corff. Er enghraifft, bwyta pum dogn o ffrwythau a
llysiau’r dydd a chael plant i gymryd rhan mewn
o leiaf un awr o weithgarwch corfforol a hyd at
nifer o oriau’r dydd. Mae iechyd a lles plant yn
fuddsoddiad yn nyfodol pob un ohonom, felly mae
unrhyw waith diogelu, fel egwyddor gyffredinol,
i’w groesawu a’i gefnogi. Tra bo cyswllt amlwg
rhwng lefel gweithgarwch corfforol, bwyd ac
iechyd, gall chwarae gefnogi deilliannau iechyd
tra’n parhau i gynnal ethos yr Egwyddorion Gwaith
Chwarae – ‘mae chwarae’n broses a ddewisir yn
rhydd, a gyfarwyddir yn bersonol ac a gymhellir yn
gynhenid’ (SkillsActive, 2005).
Mae’r mwyafrif o bobl yn derbyn bod chwarae’n
‘hanfodol bwysig i ddatblygiad ac esblygiad
bodau dynol. Bydd yn digwydd yn fwyaf effeithiol
mewn amgylchedd amrywiol cyfoethog o fewn
cyd-destun, er y caiff ei hwyluso weithiau gan
oedolion, na ddylai gael ei halogi na’i lygru gan
agenda di-chwarae’ (Hughes, 2001a: xix). Mae
gweithwyr chwarae’n fythol ymwybodol o gysyniad
llygru gan oedolion, gan gydnabod ei bod yn
‘hanfodol y caiff unrhyw ymwneud chwareus

Maes Chwarae Antur Meriden

Wedi sylweddoli y gallai llawer o blant
gyrraedd y maes chwarae heb fwyta pryd,
sylweddolodd Maes Chwarae Antur Meriden
y byddent yn gwerthfawrogi pe bae bwyd yn
cael ei ddarparu. Cesglir bwyd bob pythefnos
oddi wrth FareShare a bydd y staff a’r
gwirfoddolwyr yn cefnogi’r plant a’r bobl ifanc
i baratoi bwyd a phrydau. Bydd gwirfoddolwyr
yn goruchwylio’r gegin / caffi dan do sydd
â pheiriannau coginio bychain, gan werthu
byrbrydau i oedolion er mwyn creu rhywfaint
o incwm. Paratoir bwyd ar gyfer y plant y tu
allan a thros y tân.
Cyn sefydlu partneriaeth gyda’r maes
chwarae, ymwelodd FareShare â’r lleoliad ac
archwilio’r ardal paratoi bwyd, y cyfleusterau
coginio a’r ardal fwyta er mwyn sicrhau bod
gweithdrefnau pwrpasol ar gyfer diogelwch
a hylendid bwyd yn eu lle. Mae rhaid i bob
aelod o staff sy’n gweithio gyda bwyd feddu
ar gymhwyster bwyd a hylendid diweddar. Un
agwedd unigryw o FareShare yw nad yw’r
mudiadau sy’n derbyn y bwyd fyth yn gwybod
beth fydd ar gael iddynt ei gasglu. Mae hyn
yn rhoi cyfle i’r plant a’r staff roi tro ar fwydydd
newydd – mae’n ychwanegu at yr agwedd
hyblyg a pharod i newid y mae gweithwyr
chwarae’n ceisio ei mabwysiadu bob amser.
‘Oherwydd ein bod ni’n coginio’r tu allan a
thros y tân, fyddwn ni ddim yn casglu cig
amrwd. Mae’n fater o synnwyr cyffredin; pan
fyddwch chi’n gweithio gyda phlant i baratoi
bwyd, fe fyddwch chi’n gwneud yn siŵr bod
popeth yn ei le er mwyn eu helpu i wneud
hynny’n ddiogel.’
Gweithiwr Chwarae
Yn aml bydd gormodedd o fwyd. Mae hyn yn
golygu y gall y staff baratoi pecynnau bwyd i’r
plant fynd adref gyda hwy, heb beri fawr ddim
stigma. Mae’r plant a’u teuluoedd yn teimlo
fel eu bod yn helpu i reoli gwastraffu bwyd, a
dyna’n union y maent yn ei wneud.

uniongyrchol neu gyfarwyddyd trefniadol o’r hyn
y bydd plant yn ei wneud, ei gadw i’r lefel isaf
posibl, a hyd yn oed wedyn dylid bod modd ei
gyfiawnhau’ (Hughes, 2001b: 20).
Felly, o ystyried yr egwyddor yma o beidio â
llygru gan agenda di-chwarae yn bennaf, mae
angen rhywfaint o archwilio ar y berthynas rhwng
chwarae a bwyd a chyrraedd safbwynt eithaf
eglur sy’n gwneud synnwyr i weithwyr chwarae a
darparwyr chwarae ac sy’n caniatáu cyfle i blant
gael mynediad i ac i archwilio bwyd yn y modd y
dymunant hwy, a hynny heb feirniadaeth neu gosb
gan oedolion.

Darparu bwyd mewn lleoliad
gwaith chwarae
Gellir defnyddio bwyd yn y lleoliad chwarae fel
lluniaeth a maeth. Er mwyn parchu iechyd ac
angen y plentyn am egni wrth chwarae’n egnïol,
gall bwyd fod ar gael yn yr un modd â dŵr, fel
y gellir ei ddefnyddio pan fydd y plentyn yn
penderfynu y byddai’n ei hoffi, er mwyn iddynt allu
parhau i chwarae a hynny heb fod yn newynog
neu’n sychedig.
Mae anghenion maethol plant yn wahanol i rai
oedolion – ni fyddai deiet sy’n addas ar gyfer
oedolyn eisteddog yn addas ar gyfer plentyn
bywiog ar ei brifiant. Pan fyddwn yn cynnig
lluniaeth, bydd angen inni gynnig ystod o fwydydd
er mwyn i’r plant allu gwneud eu dewisiadau
eu hunain ac ehangu a chyfoethogi eu profiad
synhwyraidd, a bydd angen inni hefyd ystyried eu
hanghenion o ran egni.
Ceir canllawiau ynghylch paratoi bwyd yn ddiogel
mewn unrhyw sefyllfa, gan gynnwys lleoliadau
chwarae. Pan ddilynir y rhain, byddant yn lleihau’r
risg o gyflwyno bacteria niweidiol i’r plentyn neu’r
person ifanc sy’n trin neu’n bwyta’r bwyd. Mae
gwahaniaeth rhwng y risg o ddringo coeden uchel
(mae’r uchder i’w weld ac yn realiti concrid), o’i
gymharu â bwyta rhywbeth sydd wedi ei storio
neu ei baratoi’n anghywir ac sydd o ganlyniad yn
‘ddrwg’, ble fo’r risg yn anweladwy a bo’r realiti
annymunol yn ymddangos yn hwyrach, gan amlaf
gyda chanlyniadau annifyr. Felly, bydd angen
coginio bwyd gan dalu sylw digonol i ganllawiau

hylendid er mwyn lleihau peryglon a chanlyniadau
iechyd cudd, a allai fod yn ddifrifol, i blant a phobl
ifanc.
Gellir cael gafael ar fwyd trwy raglenni Food Share
a gellir hefyd ei dyfu ac yna’i goginio yn y lleoliad
chwarae – gall hyn wneud yn iawn am y diffyg
cyfle gaiff rhai plant i drin bwyd, ei goginio a’i fwyta
gydag eraill.

Gwerthoedd ac agweddau
O ran bwyd a chwarae yn y lleoliad chwarae, mae
nifer o egwyddorion allweddol allai wrthdaro â
chredau personol a diwylliannol dyfnion cynhenid
ynghylch bwyd, fel ‘mae’n rhaid iti orffen popeth
sydd ar dy blât’, ‘ddylet ti ddim chwarae gyda
dy fwyd’ a ‘ddylen ni ddim gwastraffu bwyd’, i
ddyfynnu dim ond rhai o’r dywediadau y bu i’r
rhan fwyaf ohonom eu clywed dro ar ôl tro yn
ystod ein plentyndod ein hunain gan rieni, teidiau
a neiniau ac oedolion eraill o bwys. Ond, er mwyn
i fwyd gymryd ei iawn le yn y lleoliad chwarae,
bydd angen iddo gael ei ryddhau o’r gwerthoedd
oedolion hyn, a thyfu’n gyfrwng ar gyfer archwilio
synhwyraidd neu’n brofiad a rennir gydag eraill,
fel coginio a bwyta gyda’n gilydd, sy’n brofiad
personol cyfoethog.
Mae’n bwysig cydnabod bod deiet ac arferion
bwyta plant iau yn perthyn yn agos iawn i ddeiet
ac arferion bwyta’r teulu cyfan. Bydd dylanwad
hysbysebion a phwysau cyfoedion hefyd yn
effeithio ar arferion bwyta plant. Byddai’n annheg
inni gymryd yn ganiataol mai plant sy’n gyfrifol
am ansawdd eu profiad bwyd ac effaith y profiad
hwnnw arnynt, waeth os yw hynny wedi arwain at
ddiffyg canolbwyntio neu ennill gormod o bwysau.

Casgliad
O ystyried cyd-destun chwarae, mae’n bwysig
cofio mai ‘rôl y gweithiwr chwarae yw cefnogi
pob plentyn a pherson ifanc i greu gofod ble y
gallant chwarae’ (SkillsActive, 2005). Golyga hyn
na fydd y chwarae y mae’r plant yn ei ddewis yn
cael ei bennu gan agenda oedolion, yn wahanol
i’r ystod o hyrwyddiadau bwyta’n iach. Waeth pa
mor anodd fydd hyn, mae’n holl bwysig inni gofio
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Wrecsam: dosbarthu bwyd yn ystod
gwyliau’r haf
Mae gwirfoddolwyr rhwydwaith o eglwysi ar
draws Wrecsam a’r Rhyl yn paratoi a dosbarthu
pecynnau cinio trwy gydol gwyliau’r ysgol er mwyn
sicrhau bod plant sy’n ymweld â chanolfannau
chwarae’n derbyn pryd iach. Mae’r prosiect yn
rhan o ymrwymiad Esgobaeth Llanelwy, mewn
partneriaeth â thimau chwarae’r awdurdod lleol,
i helpu i drechu newyn yn ystod y gwyliau. Mae
dosbarthu cinio i ddarpariaeth chwarae sy’n
bodoli eisoes yn golygu bod modd i blant barhau i
fynychu darpariaeth chwarae gymunedol sy’n ateb
eu hanghenion chwarae. Y gweithwyr chwarae
fydd yn rhannu’r pecynnau cinio i’r plant, sy’n
golygu y cynigir bwyd i bob plentyn; ond, gellir
targedu’r rheini sydd ei angen fwyaf mewn modd
anffurfiol, heb unrhyw stigma cysylltiedig.
‘Mae rhandir ar y safle y bydd y plant yn helpu i’w
drin a’i gynnal – mae hyn wedi annog hyd yn oed
y plentyn anoddaf i’w blesio i roi tro ar lysiau ffres,
gyda phys yn cael eu casglu a’u bwyta o’r ardd.’

‘Ar y dechrau cafodd cyflwyniad ffrwythau yn
y pecyn bwyd ei gyfarch gydag amheuaeth,
llawer o watwar a chorws o “Tydw i ddim yn hoffi
ffrwythau”. Ond, dros gyfnod o chwe wythnos
mae’r safbwynt yma wedi newid yn sylweddol
iawn fel eu bod bellach yn cael trafodaethau dwys
am werthoedd a buddiannau gwahanol ffrwythau
a’u cyfraniad i ddeiet dyddiol cytbwys. O ganlyniad
i’r galw, rydym wedi parhau i geisio cyflwyno
gwahanol ffrwythau i’r maes chwarae bob mis.’
Gweithiwr Chwarae, Cwm Gwenfro
‘Fe gafon ni un o’n hafau lleiaf trafferthus o
bell ffordd pan ddaeth yn fater o ddelio gydag
ymddygiad heriol. Bydd y mwyafrif o deuluoedd
yn gwybod yn iawn, pan fydd eu plant ifanc eisiau
bwyd neu gysgu y byddan nhw’n anoddach i’w
trin ac yn methu ymresymu wrth geisio gwneud
rhywbeth. Gellir dweud yr un peth am blant hŷn a
phobl ifanc; ond … roedd achosion o ymddygiad
drwg yn eithriadau yn hytrach na’r norm a ... gellir
dweud mai’r rheswm pennaf am hyn yw’r bwyd
oedd ar gael yn ystod y dydd.’
Rheolwr maes chwarae

am a myfyrio ar chwarae’r plentyn a ddim ar sut
i lygru’r chwarae gydag agenda a arweinir gan
oedolion. Ond wedi dweud hynny, mae’n rhaid inni
gydnabod bod oedolion mewn cymdeithas wedi
llygru chwarae plant yn sylweddol eisoes trwy
greu amgylchedd sy’n mygu cyfleoedd chwarae
ac sy’n cyfyngu ar y gallu i symud yn gymharol
ddiogel o fewn y gymuned.
Y modd unigol gorau i’r agenda chwarae
ymwneud â’r agenda iechyd yw datgan bod
gweithgarwch corfforol yn sgil-gynnyrch iachus a
hapus o chwarae. Mae’n ganlyniad sy’n digwydd
heb unrhyw anogaeth na dichell a dyma’r modd
unigol gorau o sicrhau y caiff iechyd corfforol a
meddyliol plant ei gyfoethogi.
Mae plentyndod wedi newid llawer yn ystod dim
ond ychydig genedlaethau. Mae gofod chwarae
plant wedi cael ei erydu, mae eu gweithgarwch
corfforol a’u cyfathrebu wedi cael eu hail-ddiffinio
gan gemau sy’n defnyddio technoleg ac mae
eu hymwybyddiaeth o’r hunan wedi cael ei lygru
fwyfwy gan bwysau hysbysebu.

Mae hyd yn oed yn bwysicach, yn y byd newidiol
hwn, bod cyfleoedd chwarae’n cael eu cyfoethogi
a’u diogelu gan weithwyr chwarae a darparwyr
chwarae.
Mae’r agenda iechyd yn bwysig, o ran bod plentyn
sy’n wael neu’n sâl ddim yn chwarae mor rhydd
neu mor hapus â phlentyn sydd wedi ei fwydo’n
dda. Mae gan weithwyr chwarae rôl wrth hwyluso’r
amgylchedd chwarae, ble gall y plant chwarae
gyda’r holl afiaith corfforol a brwdfrydedd diatal
sy’n naturiol. Yn yr amgylchedd hwn y mae gan
weithwyr chwarae a darparwyr chwarae ran hynod
bwysig i’w chwarae wrth gyfoethogi iechyd ein
plant.
Mae’r union weithgaredd o chwarae’n cynhyrchu
nifer o fuddiannau iechyd, corfforol, ffisiolegol,
emosiynol, cymdeithasol a seicolegol. Gall
gweithio gydag eraill i ddarparu bwyd a dŵr fel
lluniaeth, cyfleoedd bwyd eraill sy’n rhoi ystyriaeth
lawn i ganllawiau hylendid a chyfleoedd ar gyfer
plannu a thyfu, i gyd ddarparu ar gyfer anghenion
chwarae plant, gan gyfrannu at blentyndod iach.

Glamis Kitchen Table
Mae ariannu gan y Loteri wedi galluogi Maes
Chwarae Antur Glamis i sefydlu caffi plant a chaffi
cymunedol, gaiff ei redeg pan nad yw’r maes
chwarae’n agored i blant.
Roedd llawer o’r plant yn dibynnu ar fyrbrydau o
sglodion, cyw iâr a phop rhad. Roedd eraill wedi
eu dynodi fel plant oedd yn byw mewn cartrefi ble
roedd tlodi bwyd yn destun pryder.
Cyn derbyn yr ariannu yma, nid oedd cegin
bwrpasol gan Glamis felly byddai’r mwyafrif o
goginio’n cael ei wneud dros y tân a, tan yn
ddiweddar iawn, ’doedd dim tap dŵr poeth ar gyfer
golchi llestri. Mae cegin a system tri sinc wedi ei
chreu bellach ac mae gosod cyflenwad trydan
pwrpasol yn golygu bod modd i’r plant goginio’n
fwy rhydd. Mae’r maes chwarae’n derbyn bwyd
trwy FareShare sy’n dosbarthu bwyd sydd dros
ben o archfarchnadoedd i fudiadau partner. Mae’r
maes chwarae’n derbyn 50kg o fwyd bob wythnos
am dâl cludiant o £25.00.
Mae’n gweithredu fel cegin lysieuol a bwriedir i’r
enw (Glamis Kitchen Table) gyfleu bod y gegin yn
fan cwrdd â sgwrsio, a chwarae neu wneud, yn
ogystal â bwyta.
‘Mae gen i ganllawiau gweddol lym ynghylch
ymddygiad: bod yn gwrtais, peidio taflu bwyd,
gofyn cyn cymryd rhywbeth o’r oergell ac yn y
blaen. Dwi’n credu bod y rhain yn derfynau bwyd
rhesymol.’ Gweithiwr Chwarae Bwyd
Ni chodir tâl ar y plant am y bwyd, ar wahân i
ddanteithion arbennig, fel ffyn sudd ffrwythau
cartref sy’n 20 ceiniog, er enghraifft. Mae’r plant
yn credu bod hyn yn rhesymol ac maen nhw’n
gefnogol o’r syniad. Mae ganddyn nhw ryw fath o
economi trosiannol ar waith yma.
‘Fe fydda’ i’n gofyn i’r plant arwyddo’r llyfr neu roi
eu henwau imi eu cofnodi. Mae hyn yn golygu
cael sgwrs a chreu perthynas sy’n cefnogi’r ethos
cyfan. Bydd y plant yn cael sgyrsiau ychydig
yn wahanol wrth rannu bwyd nag y byddant ar
adegau eraill.’
Mae’r maes chwarae wedi cymryd camau breision
wrth gefnogi’r plant i fwyta’n dda. Bellach, mae
ffrwythau’n cael eu bwyta ac nid eu taflu. Mae’r

plant erbyn hyn yn rhoi tro ar bethau newydd yn
hytrach na gwneud sŵn bod yn sâl a dweud bod
y bwyd yn afiach. Fe fyddan nhw’n rhoi tro ar
unrhyw beth – yn olifau, salad, ffrwythau, llysiau.
Maent yn yfed dŵr neu sudd ffrwythau ers i oerydd
dŵr newydd sbon gael ei brynu a’i lanw â llwyth
o iâ cartref. Nid yw’r cwpanau a phlatiau plastig
ar gyfer plant bach yn cael eu defnyddio bellach;
maent wedi eu cyfnewid am lestri iawn a gwydrau
o wahanol faint, gan gynnwys ‘gwydrau cymun’.
Mae hyn yn gwneud pethau’n llawer o hwyl ac yn
gweddu i bob oedran.
Mae’r plant wedi tyfu’n gyfarwydd iawn â gofalu
am ei gilydd a’r staff ble fo bwyd a diod dan
sylw. Mae plant oedd yn arfer bod yn heriol wedi
sylweddoli y byddan nhw wastad yn cael eu hoff
fyrbryd yn syth ar ôl ysgol. Mae ymddygiad wedi
gwella gan nad ydyn nhw’n llwglyd bellach. Fe
allan nhw aros ar y maes chwarae’n hirach hefyd.
Mae nifer y blychau sglodion a chyw iâr oedd yn
arfer britho’r safle wedi gostwng yn sylweddol, fel
y mae nifer y poteli pop ffisiog.
‘Fydda’ i fyth yn sôn am fwyta’n iach nac yn
condemnio eu dewis o fwyd. Ar y cyfan, rwy’n
credu bod yr elfen o fagu yr oedd y plant ei angen
a’r mathau chwarae creadigol a chyfathrebu tawel
yr oeddent wedi ei chael yn anodd cael mynediad
iddynt yn y gorffennol, wedi ychwanegu at werth y
chwarae yr ydym yn ei gynnig.’
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