Adnabod Tatws
Gwers 5: Ymweliad ag archfarchnad
Bydd y plant yn:


Ehangu ac atgyfnerthu’u gwybodaeth am y gwahanol fathau o datws sydd ar gael, yn ogystal â’r
dysglau a’r prydau bwyd y gellir eu creu gyda nhw, trwy ymweld ag archfarchnad.
Trefnwch i ymweld ag archfarchnad leol a gofynnwch am gael rheolwr yn bresennol i siarad efo’r plant am y
tatws sydd yn y siop.
Briffiwch y rheolwr ar yr wybodaeth fydd yn ddefnyddiol i’r plant, e.e. sawl gwahanol fath o daten sydd ar gael yn
yr archfarchnad? O ble maen nhw’n dod?
Trefnwch fod y plant yn cael mynd o amgylch yr archfarchnad er mwyn llenwi’u taflenni gwaith.

Cyflwyniad
Cyn yr ymweliad, esboniwch i’r plant y byddan nhw’n ymweld ag archfarchnad i ddysgu mwy am datws.
Mae’n bosib y byddwch am restru’r cwestiynau yr hoffai’r plant eu holi i reolwr yr archfarchnad cyn yr ymweliad.
Ewch drwy’r taflenni yr ydych am i’r plant eu defnyddio yn ystod yr ymweliad, a gwnewch yn siŵr eu bod yn deall
beth fyddan nhw’n ei wneud. (Gweler y taflenni isod ar gyfer y gwahanol oedrannau).
Trafodwch y rheolau arferol o ran iechyd, diogelwch ac ymddygiad y bydd disgwyl i’r plant gadw atynt yn ystod yr
ymweliad.
Hefyd, bydd angen ichi ddilyn y drefn ar gyfer tripiau ysgol, e.e. slipiau caniatâd rhiant/gofalwr, asesiadau risg.

Tasg
Trefnwch yr ymweliad fel bod rheolwr yr archfarchnad ar gael i siarad â’r plant yn syth ar ôl iddyn nhw gyrraedd, i
ateb eu cwestiynau, a mynd â nhw ar daith o amgylch yr archfarchnad.
Trefnwch y plant yn grwpiau priodol yn ôl eu hoedran, eu gallu a’u diogelwch.
Rhowch y taflenni gwaith iddyn nhw, a gadewch iddyn nhw gwblhau’r tasgau.

5 – 7 oed
Rhowch gopi i bob plentyn o Daflen Waith 9: Trip siopa
Cyn iddyn nhw lenwi’r daflen hon, gwnewch yn siŵr bod y plant wedi cael golwg dda o amgylch gwahanol
rannau’r archfarchnad i ddod o hyd i brydau bwyd a dysglau sy’n cynnwys tatws.
7 – 11 oed
Rhowch gopi i bob plentyn o Daflen Waith 10: Archwilio tatws
Gofynnwch i’r plant i restru pedwar math gwahanol o datws ffres, yna nodi pa deip ydyn nhw (ffluwchog, salad
neu lyfn) a sut y gellid eu coginio. Dylent hefyd restru pedwar cynnyrch tatws, nodi sut maent wedi’u prosesu a
sut y gellid eu defnyddio.

Crynodeb
Ar ôl ichi ddychwelyd i’r ysgol, trafodwch yr ymweliad gyda’r plant.
Gofynnwch iddyn nhw sôn am yr hyn maen nhw wedi’i ddysgu.

Awgrymiadau…


Tynnwch luniau yn ystod yr ymweliad â’r archfarchnad a chreu arddangosfa.
Trefnwch sesiwn goginio a rhowch gynnig ar un o’r ryseitiau tatws.
Bydd y rysáit salad tatws yn cael ei ddefnyddio yng ngwers 11, felly mae’n bosib y byddwch am osgoi’r
rysáit hwnnw am y tro.

