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Beth Yw Glendid Personol?
Glendid personol yw’r ffordd yr ydym yn gofalu am ein cyrff. Mae cadw
ein hunain yn lân ac yn daclus yn gwneud i ni deimlo’n well ac yn ein
cadw ni a’r rhai sydd o’n gwmpas yn iach!



Beth Yw Glendid Personol?
Beth yw glendid personol? Trafodwch:

Glanhau’n dannedd,

Golchi’n dwylo,

Gwisgo dillad glân,

Cael bath a chymryd cawod yn rheolaidd,

Cadw’n trwynau yn lân,

Lleihau’r weithred o ledaenu germau lle bo
hynny’n bosibl!



Glanhau Ein Dannedd
Argymhellir y dylem frwsio ein dannedd ddwywaith y dydd, am o leiaf
dwy funud.

Dylem ymweld â’r deintydd bob 6 mis, er mwyn cael archwiliad.

Mae brwsio yn gywir ac yn ofalus yn gwaredu plac. Gall plac achosi
ceudodau, clefyd y gwm a’r ddannoedd. Gall achosi i’r dannedd
gwympo allan, hyd yn oed.

Mae hefyd yn sicrhau bod ein hanadl yn ffres!



Golchi Ein Dwylo
Golchi ein dwylo yw’r ffordd orau i gadw ein hunain a phawb o’n
cwmpas yn iach.

Meddyliwch am bopeth y mae eich dwylo yn cyffwrdd mewn diwrnod…

Tybed faint o bobl eraill sydd wedi cyffwrdd â rhain hefyd?

Sgrîn ac allweddell cyfrifiadur

Dolenni drysau a chanllaw grisiau

Toiledau



Golchi Ein Dwylo
Pan fyddwn yn cyffwrdd pethau, rydym yn
cyffwrdd germau. Mae’r germau hyn yn
lledaenu wrth i ni rwbio ein llygaid, rhoi
pethau yn ein ceg, a.y.b.

Gallwn ledaenu germau i’n ffrindiau a’n
teulu heb i ni sylweddoli ein bod yn gwneud
hynny. Mae rhai germau yn medru ein
gwneud yn sâl, rhoi stumog dost neu
annwyd i ni.

Mae golchi ein dwylo, gyda dŵr glân, cynnes
a sebon yn debygol o ladd y germau a 
chadw’n dwylo yn lân.



Pryd Ddylem Ni Olchi Ein Dwylo?
A fedrwch chi feddwl am adegau pan mae’n bwysig iawn i chi olchi’ch
dwylo? Trafodwch:

Pan maen nhw’n frwnt ac yn fudr.

Cyn bwyta neu wrth baratoi bwyd.

Ar ôl mwytho anifeiliaid.

Ar ôl defnyddio’r tŷ bach.

Ar ôl tisian, peswch neu chwythu trwyn.

Cyn ac ar ôl ymweld â rhywun sy’n sâl. 



Peidiwch Anghofio Am Eich Ewinedd
Mae’n bwysig cofio cadw’n ewinedd yn lân, wrth olchi dwylo. Mae 
germau yn hoff iawn o guddio o dan ein hewinedd.

Cofiwch gadw eich ewinedd yn
daclus ac yn lân.

Ceisiwch beidio â chnoi eich
ewinedd.



Dillad Glân
Mae’n bwysig iawn i wisgo dillad glân. Pe
byddem yn gwisgo’r un peth drwy’r
amser, byddai popeth yn mynd yn fudr ac 
yn dechrau arogli.

Nid yw hynny’n golygu bod angen gwisgo
dillad newydd, glân bob dydd, ond, er
enghraifft, os ydych chi’n gwisgo’r un 
trowsus i’r ysgol am ychydig ddyddiau, 
gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu eich
trowsus yn syth ar ôl i chi gyrraedd adref
er mwyn eu cadw’n ffres.



Peidiwch Anghofio Eich Dillad Isaf!

Mae dillad isaf yn wahanol. Mae dillad isaf yn gorchuddio rhannau
personol o’r corff, y rhannau sy’n gallu chwysu tipyn.

Mae hyn yn cynnwys sanau. Mae chwarennau chwys yn ein traed a 
gallant ddechrau chwysu a drewi.

Cofiwch newid eich dillad isaf a’ch sanau
bob dydd. Cofiwch roi’r dillad brwnt yn y 
fasged olchi. Peidiwch â’u gadael ar lawr
yr ystafell wely. Ych a fi!



Cael Cawod neu Fath yn Rheolaidd

Blynyddoedd yn ôl, roedd hi’n anodd cadw’r corff yn lân. Roedd yn rhaid
twymo’r dŵr ar y tân, byddai bath yn cael ei lenwi a byddai’r teulu
cyfan yn defnyddio’r un dŵr. Cofiwch, roedd maint teuluoedd yn fwy
bryd hynny. Weithiau, roedd llawer o blant yn byw mewn un tŷ. A 
fedrwch chi ddychmygu fod yr olaf i ddefnyddio dŵr y bath?



Cael Cawod neu Fath yn Rheolaidd

Rydym yn lwcus heddiw, mae pethau’n wahanol iawn. Mae gennym
ddŵr poeth sy’n dod yn syth allan o’r tapiau neu’r gawod felly does dim 
esgus gennym i beidio ag ymolchi’n rheolaidd.

Mae’n bwysig iawn i gael cawod ac ymolchi ar ôl ymarfer y corff.



Sgrwb-a-dwb-dwb
Cofiwch lanhau eich hun yn ofalus, wrth gael cawod neu fath.

Meddyliwch am rannau’r corff sydd angen eu golchi yn rheolaidd. O 
dan ein breichiau, rhwng ein coesau heb anghofio am ein traed, lle
mae’r holl chwarennau chwys yna. 

Defnyddiwch siampŵ, er mwyn cadw eich
gwallt yn lân. Os nad ydym yn golchi ein
gwallt yn rheolaidd, mae’n medru
ymddangos yn seimllyd wrth i’r olew
grynhoi ar groen y pen.



Cadw Ein Trwynau yn Lân
A yw eich trwyn wedi bod yn llawn ac yn ei gwneud hi’n anodd iawn i
anadlu? A ydych chi erioed wedi teimlo bod eich trwyn yn rhedeg? 

Mae’n deimlad cas ond mae pawb wedi profi hyn rywbryd.

Yr unig beth allwn wneud yw defnyddio hances.

Snwffian, pigo, sychu gyda llewys…Ych a fi!



Defnyddio Hances
Dewch â hancesi papur i’r ysgol. Os oes gennych annwyd trwm, 
gallwch eu cadw yn eich bag neu boced.

Fodd bynnag:

Rhaid rhoi hances sydd wedi ei defnyddio
yn y bin yn syth.

Peidiwch â rhannu’r hances yr ydych chi 
yn ei defnyddio gydag unrhyw un arall.

Golchwch eich dwylo ar ôl defnyddio
hances.



Lledaenu Germau
Mae germau a bacteria yn lledaenu. Mae hyn yn ffaith ac ni allwn atal
hyn rhag digwydd, ond gallwn geisio lleihau’r lledaeniad. Mae dilyn
rheolau defnyddio hances a golchi ein dwylo yn ddulliau rhwydd iawn
i’w dilyn er mwyn lleihau’r germau sy’n cael eu lledaenu.



Lledaenu Germau
A fedrwch chi feddwl am ffyrdd eraill? Trafodwch:

Gorchuddio ein cegau wrth disian neu beswch.

Peidio â rhannu poteli dŵr a phethau tebyg.

Peidio â dod i’r ysgol os oes gennym stumog
dost neu’n bod wedi chwydu.

Peidio â chyffwrdd ein llygaid, ein trwynau a’n
cegau’n ormodol.
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