Adnabod Tatws
Gwers 4: Teipiau a mathau o datws a dulliau coginio
Bydd y plant yn:
•
Dysgu bod ‘na wahanol deipiau a mathau o datws a bod modd eu paratoi a’u coginio mewn amryw o ffyrdd
gwahanol.
Mae rhai tatws yn well ar gyfer rhai dysglau nag eraill, oherwydd y ffordd maen nhw’n ymateb wrth eu coginio.
Ar gyfer y sesiwn hon bydd angen pedwar neu bum gwahanol fath o daten arnoch chi. Yn ddelfrydol, dewiswch
fathau sy’n edrych yn wahanol i’w gilydd, ac sy’n addas at ddibenion gwahanol, e.e. pobi, stwnshio.
Cyfeiriwch at Daflen 5: Teipiau a mathau o datws am syniadau.

Cyflwyniad
Esboniwch i’r plant fod ‘na nifer o wahanol fathau o datws.
Dangoswch ddetholiad o datws gwahanol iddyn nhw a gofynnwch iddyn nhw ddisgrifio’r pethau sy’n debyg ac yn
wahanol amdanynt. Mi allech chi basio’r tatws o amgylch fel bod y plant yn cael cyfle i’w trafod.
Gwnewch yn siŵr bod y plant yn golchi’u dwylo ar ôl trafod y tatws.
Esboniwch y gellir grwpio’r mathau o datws yn dri theip gwahanol. Mae pob teip yn ymddwyn yn wahanol pan
gaiff ei goginio, ac yn dda ar gyfer ei goginio mewn gwahanol ffyrdd. Gan ddefnyddio’r Pwerbwynt Adnabod
Tatws, esboniwch y tri theip: ffluwchog, salad a llyfn.

Mae tatws ffluwchog yn briwsioni o amgylch eu hymylon wrth eu coginio. Mae hyn yn cynhyrchu darnau bach
creisionllyd blasus pan gânt eu rhostio. Mae tatws ffluwchog hefyd yn dda ar gyfer sglodion a’u pobi yn eu crwyn.
Mae tatws salad yn cadw’u siâp yn dda ac yn aros yn weddol solet ar ôl eu coginio. Maent yn berffaith ar gyfer
salad tatws, ac maent hefyd yn dda ar gyfer eu stemio neu’u rhostio’n gyfan.
Mae tatws llyfn yn meddalu’n gyfartal trwyddyn nhw wrth eu coginio a dyma’r teip gorau ar gyfer tatws stwnsh.
Maent hefyd yn dda i’w berwi, ac fel lletemau.
Gofynnwch i’r plant i ddweud wrthoch chi am y prydau bwyd maent wedi’u cael sy’n cynnwys tatws.
Gwnewch restr o’r gwahanol ddysglau a phrydau bwyd sy’n cynnwys tatws.
Trafodwch pa deip o daten y gellid fod wedi’i defnyddio yn y dysglau maent wedi’u blasu.
Trafodwch y ffyrdd gwahanol o goginio tatws, e.e. berwi, rhostio, stwnshio.
Trafodwch sut mae tatws yn edrych cyn ac ar ôl eu coginio, e.e. mae tatws rhost yn mynd yn greisionllyd ar y tu
allan ac yn ffluwchog yn y canol.

Gwers 4: Adnabod Tatws parhad
Tasg
5 – 7 oed
Gofynnwch i’r plant i dynnu llun a labelu rhai o’u hoff ddysglau a phrydau bwyd sy’n cynnwys tatws.
Anogwch nhw i wneud eu dysglau a’u prydau bwyd mor ddeniadol â phosib fel eu bod yn apelio at bobl eraill.
7 – 11 oed
Gofynnwch i’r plant i lenwi Taflen Waith 7: Teipiau a mathau o datws gan ddefnyddio Taflen Ffeithiau 5:
Teipiau a mathau o datws i’w helpu.
Heriwch y plant i gynllunio poster sy’n dangos y gwahanol ddysglau a/neu brydau bwyd y gellir eu creu gyda
thatws.
Anogwch y plant i gyflwyno’u gwaith mewn ffordd ddeniadol er mwyn i’w dysglau a’u prydau bwyd nhw apelio
at bobl eraill.

Crynodeb
Atgyfnerthwch y dysgu drwy ofyn y cwestiynau canlynol i’r plant:

•

Beth yw taten ffluwchog?

•

Beth yw taten salad?

•

Beth yw taten lyfn?

•

Beth allech chi ei wneud gyda phob teip o daten?

•

Allwch chi enw dau fath o daten?

•

Beth yw eich hoff ddysgl neu bryd bwyd gyda thatws?

Awgrymiadau …


Anogwch y plant i ddod o hyd i enwau gymaint o wahanol fathau o datws ag y gallant



Beth yw’r math mwyaf anarferol o daten y gallant ddod o hyd iddi?



Rhowch Daflen Waith 8: Mathau o datws i blant 7-11 oed yn waith cartref.

