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Ymwadiad:
Gwneir pob ymdrech gan Clybiau Plant Cymru Kids’ 
Clubs i sicrhau bod cynnwys ein newyddlen yn gywir  
Dylech nodi nad yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs 
yn cymeradwyo unrhyw un o’r gwasanaethau, clybiau, 
gweithgareddau nac erthyglau, ac ni fydd yn gyfrifol 
am unrhyw weithred ar ran unrhyw berson neu grŵp 
o bobl sy’n darllen y newyddlen.  Er gwybodaeth yn 
unig y dosberthir y newyddlen; heb gyfrifoldeb na 
rhwymedigaeth gyfreithiol.

Rhifyn 80  Gaeaf 2021

Yn y rhifyn hwn...

Cwmni cyfyngedig drwy warant 4296436  
  Elusen Gofrestredig 1093260 

Swyddfa Gofrestredig: 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, 

Tŷ’r Bont, Ffordd yr Orsaf, Llanisien,
Caerdydd. CF14 5UW    
Ffôn: 029 2074 1000 

E-bost: info@clybiauplantcymru.org
Y We: www.clybiauplantcymru.org

Croeso i’n 
rhifyn Gaeaf, 
sy’n ffocysu 
ar bopeth 
c y s y l l t i e d i g 
â staffio, o 
recriwtio i 
gadw, morâl, 
goruchwyliaeth 
ac adlewyrchu.  
Rydym hefyd yn 
edrych ar Waith 
Chwarae fel 
proffesiwn, ac ar 
gyfranogaeth.

 Mae’r sector Gofal  Plant Allysgol yn dal i 
adfywio, a chydag ychydig mwy o glybiau’n 
agor yn ystod tymor yr hydref, y prif fater y 
clywn amdano, yn ddi-os, yw am staffio, a pha 
mor anodd ydyw i recriwtio a chadw staff. Er 
bod gwerth aruthrol yn rôl y Gweithiwr Chwarae 
a’r effaith difesur sydd gan bob un ohonoch ar 
lesiant, iechyd a hapusrwydd y plant yn  eich 
gofal, mae’r canfyddiad o sicrwydd gwaith a’r 
posibiliadau o ran cyflog mewn sectorau eraill, 
ynghyd â llai o gyfrifoldebau yn arwain at fwy o 
heriau  ynghylch recriwtio a chadw.

 Fel llais y sector, rydym yn siarad â Llywodraeth 
Cymru, Awdurdodau Lleol a’n partneriaid 
y n CWLWM i weld beth y gallwn ei wneud i 
hyrwyddo’r cyfleoedd enfawr sydd ar gael ar 
hyn o bryd yn y Sector gofal plant cyfan.

Yn ystod mis Hydref fe wnaethom ddathlu 
ein pen-blwydd yn 20 mlwydd oed a chael 
neges gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Julie Morgan, a wnaeth 
gydnabod y cyfraniad sylweddol y mae Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs wedi e wneud i’r 
sector ac a “estynnodd ei llongyfarchiadau a’i 
diolch i’r staff a phawb sy’n gweithio yn ein 
clybiau allysgol ar hyd a lled Cymru am eu 
gwaith caled, eu hymroddiad a’u gwydnwch 
dros y blynyddoedd, ac yn enwedig yn ystod 
pandemig Covid-19”.

Aeth y Dirprwy Weinidog ymlaen i ddweud, 
“Mae’r gefnogaeth hon mor bwysig yn helpu 
ein cymunedau gyrchu darpariaethau allysgol 
o ansawdd, gan roi cyfleoedd mor werthfawr 
i’n plant ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol ac 
emosiynol. Mae. Mae angen y cyfleodd hyn yn 
awr yn fwy nag erioed wrth i blant ail-ymgysylltu 
ag eraill, a chyda’u cymuned ehangach,  wedi’r 
heriau y maent wedi eu profi yn ystod pandemig 
Covid-19. Dwi’n gwybod bod y staff yn y clybiau 
yr ydych yn eu cefnogi’n darparu cymaint o 
weithgareddau cyfoethog ac amrywiol i’r plant 
sy’n eu mynychu, yn ogystal â rhoi lle ac 
amser iddyn nhw ddewis eu chwarae rhydd eu 
hunain”.

Hoffem estyn fy niolchgarwch i’m staff fy hun; 
hebddynt ni fyddai unrhyw ran o’r gefnogaeth 
hon wedi bod yn bosibl. Maen  nhw’n gweithio’n 
ddiflino i wrando ar glybiau ledled Cymru i ateb 
eu hanghenion, ac i wneud yn sicr fy mod yn 
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Nadolig Llawen, 
Weithlu!

Fel Rheolwyr, mae eich gwerthfawrogiad o’ch staff yn fawr, ac ar adeg y Nadolig mae’n bosibl yr 
hoffech ddangos y gwerthfawrogiad hwnnw drwy roddion a dathliadau. Dyma rai pethau y gallwch 
eu rhoi heb dorri’n ormodol i mewn i’ch cyllideb.

Cynhwyswch y plant
Beth am brynu citiau i ddylunio’ch mẁg eich hun, a gofyn i’r plant wneud un yr un i bob un o 
aelodau’r staff. Mae gan Baker Ross hysbyseb, “design your own travel mugs”. Wrth fynd ati i 
gyhoeddi’r newyddlen yma, dim ond £18 am becyn o 5 yw eu cost. Rhad, ond personol, a byddai’r 
rhain yn cael eu gwerthfawrogi.

Basgedi Bwyd Nadolig
Does dim rhaid i fasgedi bwyd fod yn ddrud, a gallwch fod yn greadigol gyda nhw, neu hyd yn oed 
eu gwneud yn bersonol o ran yr hyn a wyddoch am hoffterau’r staff. Bydd  hyn yn dangos eich  od 
yn eu hadnabod yn ddigon da i gynnwys eu hoff siocledi neu hoff fwydydd safri. Gallai hefyd eu 
harbed nhw rhag prynu’r rhain eu hunain dros y Nadolig, a fydd yn arbed rhywfaint o gost iddynt. 
A rhywbeth bach ar ben hynny, beth am ychwanegu ambell i gwis neu gêm gost-isel Nadoligaidd y 
gallant eu chwarae gyda’u teuluoedd yn ystod eu hamser i ffwrdd.

Cynlluniwch drwy gydol y flwyddyn
Mae llif arian bob tro ar flaen eich meddwl, yn enwedig wrth redeg busnes gofal plant, ac wrth 
ystyried yr anawsterau yr ydym wedi eu cael eleni, mae arian hyd yn oed yn fwy o ystyriaeth.  Gall 
cynllunio ymlaen llaw arbed i chi roi straen ychwanegol ar eich llif arian drwy brynu’r rhoddion hyn 
oll ar unwaith ar adeg y Nadolig. Gallent hefyd  osgoi’r angen am ddefnyddio eich arian personol 
i wneud yn sicrhau y gallwch ddangos eich gwerthfawrogiad i’r staff.  Os bydd eich rhagolwg llif 
arian yn caniatáu i chi roi o’r neilltu hyd yn oed £20 y mis o fis Ionawr, gallech fod â £220 erbyn mis 
Tachwedd. Efallai y byddai hyn nid yn unig yn talu cost rhai rhoddion, gallech hefyd ei ddefnyddio 
i gyfrannu at bryd allan i’r staff.

Cinio Nadolig
Wrth gynllunio am ddathliad staff, cofiwch ystyried na fyddai cymdeithasu y tu allan i’r gwaith 
efallai’n rhywbeth y bydd pobl aelod o’r staff yn ei fwynhau. Gwnewch yn siŵr fod eich holl staff yn 
teimlo’n gyffyrddus ac yn rhan o’r trefniadau, a cheisiwch osgoi  gwneud i unrhyw aelod o’r staff na 
fu’n rhan o unrhyw noson allan deimlo y tu allan i bethau pan fydd pawb yn dychwelyd ac yn sôn 
am noson allan a gafwyd. Os yw amserau agor a’r llif arian yn caniatáu, gallech ystyried cael pryd 
i’r staff yn ystod y diwrnod gwaith, efallai ar doriad cinio, gan gael cinio Nadolig wedi ei gludo atoch, 
a gwneud yr awr ginio’n arbennig gyda chracers a hetiau parti.

Beth bynnag y penderfynwch wneud, mae pawb yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn 
dymuno i chi Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! Diolch i chi am eich ymroddiad parhaus i 
gefnogi teuluoedd ar hyd a lled Cymru.

gallu trosglwyddo’r negeseuon hyn a cheisio 
cefnogaeth gan rai sydd mewn awdurdod. Yn 
ystod mis Hydref hefyd fe wnaethom gynnal 
ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chyhoeddi 
ein hadroddiad Effaith am y flwyddyn ariannol,  
20/21. Dengys hyn pa mor gynhenid o 
gymhellgar yw’r tîm sy’n gweithio gyda ni, a gall 
y sector fod yn hyderus o’u cefnogaeth nhw yn 
ystod y flwyddyn nesaf hon.
 
Mae morâl staff, a’u cadw, yn ffocws allweddol 
ar hyn o bryd, ac mae’r farchnad waith yn llawn 
cyfleoedd.  Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau 
bod Gwaith Chwarae yn cael ei broffesiynoli, 
ochr yn ochr â’r rolau Blynyddoedd Cynnar. 
Yn ystod yr hyn sy’n weddill o dymor y gaeaf, 
a thrwy gydol tymor y Gwanwyn byddwn yn 
sicrhau bod dewis eang o gyfleodd datblygu 
proffesiynol parhaus (DPP) rhagorol ar gael. 
Mae tîm sy’n dysgu yn barhaus, yn awyddus 
i ymestyn eu gwybodaeth a chymryd y 
cyfleoedd hyn, yn helpu, nid yn unig i gyflenwi 
gwasanaethau o  ansawdd sy’n diwallu 
anghenion plant, ond hefyd yn cadw staff 
wedi’u cymell, ac â diddordeb yn y rôl y maen 
nhw’n eu cynnig.
 
Cafodd ein tîm Hyfforddi eu harchwiliad allanol 
blynyddol yn ddiweddar (EQA) gan NCFE (NCFE 
CACHE gynt) sy’n gwirio ansawdd cyffredinol 
ein Tîm Hyfforddi, a chawsom ein graddio’n 
‘RHAGOROL’! Gyda’r gymeradwyaeth hon, a 
Llywodraeth Cymru’n cydnabod y rôl gefnogi yr 
ydym yn ei gyflenwi, ac fel darparwr hyfforddi, 
ynghyd â’r gwaith y mae’r staff yn y  sector yn 
ein ei chwarae, drwy wneud cyfleoedd chwarae 
o ansawdd ar gael i blant, rydym wedi sicrhau 
ariannu ychwanegol i gefnogi’r DPP hwn, ac i 
gadw ein sector wedi ymgysylltu a’i ymegnïo 
am y flwyddyn i ddod.  Felly gwnewch yn siŵr 
eich bod ‘hoffi’ ein tudalen Meta (Facebook 
gynt), yn cofrestru i gael ein bwletin wythnosol 
a’n newyddlen chwarterol, yn cadw llygad ar ein 
tudalen hyfforddiant, ac yn ein dilyn ni ar bob 
cangen o’r cyfryngau cymdeithasol i wneud yn 
siŵr eich bod yn cael gwybod y diweddaraf am 
yr oll sydd gennym i’w cynnig. 
 
Hoffwn ddymuno i chi oll, oddi wrth bawb yn 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Nadolig 
Llawen a Blwyddyn Newydd ffyniannus, ac 
i ddiolch i chi am bopeth yr ydych yn dal i’w 
wneud i gefnogi plant a’u teuluoedd ar hyd a 
lled Cymru.
 

 

Jane O’Toole
Prif Swyddog Gweithredol

mailto:info@clybiauplantcymru.org
http://www.clybiauplantcymru.org
https://www.clybiauplantcymru.org/cymraeg/training-events.asp
www.facebook.com
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Gorllewin Cymru

Gwyddom fod y sector yn wynebu heriau 
parthed recriwtio a chadw Gweithwyr Chwarae. 
Gall Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs eich 
cefnogi yn y ffyrdd canlynol:
• Hysbysebu swyddi gwag am ddim yn ein 

bwletinau wythnosol a’n gwefan.
• Darparu gwaith papur ymgeisio dwyieithog 

y gellir ei addasu, megis disgrifiadau 
swydd, ffurflenni cais, cwestiynau 
cyfweliad, llythyrau’n cynnig swyddi.

• Polisïau erial parthed polisïau, 
gweithdrefnau a thempledi staff yng 
Ngham 11 o Camu Allan.

• Mentora sgiliau busnes ar amrywiaeth 
eang o bynciau perthynol i staffio.

• Gweminarau cysylltiedig â staffio a 
‘Chlybiau Hwb’. Ewch i  Training / Events | 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.

 

Mae sawl ffordd y mae lleoliadau wedi bod 
yn recriwtio Gweithwyr Chwarae a Rheolwyr 
newydd:
• Defnyddio pyrth poblogaidd megis Indeed, 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd/
Dewis Cymru a’n gwefan ni, Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs, i gyrraedd   - ac 
ymgysylltu - cymaint o bobl â phosibl.

• Hyrwyddo swyddi gwag ymysg lleol, rhieni 
a gofalwyr, ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

• Cydweithredu â lleoliadau lleol i rannu 
staff, lle bo hynny’n ymarferol, yn cynnwys 
staff y gellir eu defnyddio fel staff llanw/
aelodau o fanc o staff.

• Ystyried p’un a allwch fforddio i dalu 
cyflogau uwch, a fyddai’n adlewyrchu 
cyfrifoldeb a phwysigrwydd rôl Gweithwyr 
chwarae, drwy ddatblygu rhagolwg 
llif arian. Gall eich Swyddog Datblygu 
Busnesau Gofal Plant eich cynorthwyo 
i ddatblygu rhagolwg llif arian i weld a 
ellir cwtogi ar unrhyw wariant ac arbed 
arian, a ph’un a ellir cynyddu ffioedd er 
mwyn cyflenwi cyflogau staff neu dalu 
am fuddion er mwyn cadw a recriwtio 
Gweithwyr Chwarae.

• Yn unol â’r Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol, ystyried a ellir recriwtio 

Gweithwyr Chwarae tra byddant wrthi’n 
cyflawni cymwysterau Gwaith Chwarae. 
Mae’r Dyfarniad mewn Trawsnewid i 
Waith Chwarae (o’r Blynyddoedd Cynnar)  
yn awr yn agored i gynulleidfa ehangach. 
Mae rhai sydd â Lefel 3 yn y blynyddoedd 
cynnar, a rhai sy’n cefnogi, addysgu a 
dysgu mewn ysgolion, ysgolion y goedwig 
a gwaith ieuenctid yn awr yn gymwys i 
gyrchu’r cymhwyster Gwaith Chwarae 
hwn, y gellir ei gyflawni mewn 12 wythnos. 
Mae Prentisiaethau Gwaith Chwarae ar 
Lefelau 2, 3 a 5 hefyd ar gael. Ac yn yr 
un modd, gellir darparu dysgu’r Gymraeg 
drwy brosiect Camau a gwella sgiliau 
iaith-Gymraeg tra byddir mewn swydd.

• Trwy weithio i farchnata eich clwb yn 
effeithiol er mwyn cynyddu’r niferoedd 
sy’n bresennol, gan, felly gefnogi cyflogau 
uwch neu fanteision i staff drwy’r incwm 
rheolaidd hwnnw.

• Trwy wneud eich Clwb yn lle gwych i 
weithio!  Cofiwch ddiolch i’ch Gweithwyr 
Chwarae a dangos eich gwerthfawrogiad 
yn rheolaidd. Darllenwch ein herthyglau o 
dan ‘Nadolig Llawen, Weithlu’ i ddangos 
gwerthfawrogiad drwy roddion a dathlu, 
hybu morâl staff, creu Gweithlu Cynhwysol 
a Recriwtio Diogel.

 

Os ydych yn wynebu heriau arbennig ac/neu â 
syniadau am ddatrysiadau posibl yr hoffech i ni 
eu rhoi gerbron ar eich rhan, yna peidiwch â 
phetruso rhag cysylltu. Mae angen i rannau o’r 
sector cyflawn gefnogi ei gilydd drwy’r amserau 
anodd hyn.

Cafodd yr enillwyr gweithdy, Clwb Ôl-ysgol 
Hendrefoilan yn Abertawe, lawer o hwyl yn eu 
gweithdy mwyaf diweddar, yn rhan o’n prosiect, 
Tyfu’ch Gwledd eich Hun, Canmlwyddiant 
Tesco. Wedi wythnos hynod wlyb a gwyntog, 
yn y diwedd aeth y gweithdy yn ei flaen gan  
ddefnyddio man allanol ardderchog y clwb - lle 
delfrydol i ddechrau gardd berlysiau!  Oherwydd 
yr  adeg o’r flwyddyn fe roesom rywfaint o help 
i’n hunain o ran amser a phrynu rhai perlysiau 
ffenest a oedd wedi tyfu rywfaint  eisoes, ac 
yn berffaith i’w plannu mewn potiau mwy. Fe 
wnaeth y plant fwynhau arogli a blasu’r mintys 
a siarad am bopeth mintysaidd!

I baratoi ar gyfer y gwanwyn nesaf, fe wnaeth 
y plant blannu, yn ofalus iawn, gan ei fod yn 
ddigon gwyntog, rai hadau lafant a theim, yn 
y gobaith y byddai eu gardd, mewn ychydig 
fisoedd, yn llawn arogl hyfryd i’w gweld drwy 
fisoedd yr haf. Mae ryseitiau  da iawn  am bitsas 
tân gwersyll a bara perlysiau i’w gweld yn ein 
pecyn Tyfu’ch Gwledd eich Hun newydd.

Wedi’r holl arddio hynny, roedd y plant yn barod 
am fyrbryd iach, a gweinwyd iddynt gwpanaid 
mawr o ddŵr mefus, ciwcymbr a mintys, a ffyn 
moron ar yr ochr, tra buont yn sgwrsio am sut 
y tyfir ffrwyth a llysiau, a pha bethau y gallent 
eu tyfu yn eu gardd. Mae Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs yn edrych ymlaen at weld, yn eu 
gweithdy nesaf, faint y mae’r ardd a’r hadau 
wedi tyfu!

Yn ymuno â ni yn ogystal yn ein hwyl, 
Tyfu’ch Gwledd eich Hun, yr oedd Clwb 
Ôl-ysgol Sunbeams o Orseinon. Yn dilyn 
sesiwn cynllunio ar-lein llwyddiannus, aeth 
y Gweithwyr  Chwarae a’r plant ati i dyfu eu 

Mae Cyngor Abertawe’n dal i gefnogi Lleoliadau 
Gofal Plant yn Abertawe sydd wedi eu cofrestru 
i gefnogi Lleoliadau Gofal Plant cofrestredig 
yn Abertawe  gyda chynaliadwyedd drwy eu 
Cronfa Plant a Phobl Ifanc 2021-22.  I nifer 
o Leoliadau, mae’r ariannu hwn wedi bod 
yn achubiaeth  o ran aros yn agored pan na 
fu’r busnes yn gwneud yn dda. Mae pob 
Lleoliad yn wynebu adegau anodd, a all beri 
cryn ddigalondid, a’r teimlad o fod wedi colli 
rheolaeth, ond â rhywfaint o gynllunio ymlaen 
llaw, gellir lleihau rhywfaint ar y risgiau. Er 
mai’r ffactor amlwg o ran cynaliadwyedd yn 
aml yw presenoldeb a chael digon o blant 
wedi bwcio eu llefydd, er mwyn cael dau ben 

Hyfforddiant 
Gwaith Chwarae 
yng Ngorllewin 

Cymru 
Ers Ionawr 2021, mae 200 o unigolion o 
leoliadau yng Ngorllewin Cymru wedi mynegi 
diddordeb mewn cymwysterau Gwaith 
Chwarae. Mae 65 wedi eu gosod ar y Dyfarniad 
mewn Trawsnewid i Waith Chwarae (o’r 
Blynyddoedd Cynnar) sydd yn awr yn agored 
i gynulleidfa ehangach. Mae rhai sydd â Lefel 
3 yn y blynyddoedd cynnar, a rhai sy’n cefnogi, 
addysgu a dysgu mewn ysgolion, ysgolion y 
goedwig a gwaith ieuenctid yn awr yn gymwys 
i gyrchu’r cymhwyster Gwaith Chwarae hwn, 
y gellir ei gyflawni mewn 12 wythnos. Mae 
Prentisiaethau Gwaith Chwarae wedi eu 
hariannu, ar Lefelau 2, 3 a 5, hefyd ar gael.

Cyfleoedd Cynaliadwyedd yn Abertawe
llinyn ynghyd, mae’r misoedd diwethaf hyn 
wedi amlygu problemau eraill sy’n effeithio ar 
gynaliadwyedd y mae clybiau’n eu hwynebu.  
Ymddengys bod problemau staffio’n ffactor 
mwy o ran cynaliadwyedd yn dilyn y pandemig, 
ac anawsterau ynghylch recriwtio staff, salwch 
ymysg y staff neu staff yn hunanynysu, staff â 
phlant sâl, ac arnynt angen amser i ffwrdd o’r 
gwaith, a newid ym mlaenoriaethau teuluoedd 
yn golygu dewis amser gyda’r teulu yn hytrach 
na gweithio goramser - rhywbeth a brofwyd 
mewn Darpariaethau Gwyliau yn arbennig dros 
yr haf.

Mae nifer o Leoliadau y siaradwyd â hwy 

wedi gorfod ystyried ffyrdd o gefnogi eu 
cyflogeion wrth gynnal gwasanaeth cynaliadwy 
i deuluoedd - edrych ar gymhellion i staff, 
codiad mewn cyflog, gweithio hyblyg, adolygu 
contractau, gwyliau blynyddol a recriwtio staff 
- y cyfan tra byddent yn cynnal morâl staff a 
chadw dau ben llinyn ynghyd - rhywbeth a all 
fod yn heriol i gyflogwyr.

Os oes ar unrhyw Leoliadau yn Abertawe, 
sydd wedi cofrestru ag AGC, angen cymorth 
cynaliadwyedd drwy’r Gronfa Plant a Phobl 
Ifanc, yna gofynnir i chi gysylltu â’ch Swyddog 
Datblygu Busnesau Gofal Plant ar  sianj@
clybiauplantcymru.org i drafod ymhellach.

Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Arberth 
ar gofrestru eu Clwb newydd fel Sefydliad 
Corfforedig Elusennol yn ddiweddar. Golyga hyn 
fod:
• Aelodau’r pwyllgor wedi’u diogelu. Gan 

ei fod yn gorfforedig, nid yw unigolion 
yn agored i’r posibilrwydd o orfod ateb 
unrhyw rwymedigaethau yn bersonol pe 
bai’n methu (ac eithrio mewn achosion o 
ddrwgweithredu difrifol o’u rhan nhw eu 
hunain).

• Rhaid i Glybiau sydd ag amcanion 
elusennol ac incwm blynyddol sy’n uwch 
na’r trothwy (£5,000) gofrestru gyda’r 
Comisiwn Elusennol. Mae’r model SCE yn 
fodel symlach o gyflawni statws elusennol 
a bod yn gorfforedig, a dim ond gan y 
Comisiwn Elusennau y caiff y Clybiau eu 
rheoleiddio.

• Gwell statws o ran enw da, gan y bydd 
yn cael ei reoleiddio gan y Comisiwn 
Elusennau.

• Bydd yn haws recriwtio aelodau i’r pwyllgor 
gan fod y model hwn yn eu diogelu’n well.

• Mae elusennau cael rhyddhad trethi.
• Mynediad at fwy o grantiau ac ariannu.
• Gellir dal i gadw elw er mwyn ateb 

anghenion y cymunedau y mae’r Clwb yn 
eu gwasanaethu.

Rydym yn cefnogi nifer o bwyllgorau eraill a 
reolir yn wirfoddol ar draws Gorllewin Cymru i 
ddod yn Sefydliadau Corfforedig Elusennol ac 
yn croesawu unrhyw ymholiadau gan leoliadau 
eraill sy’n awyddus i wneud y newid hwn. 
Cofiwch gysylltu os yw hyn yn rhywbeth yr hoffai 
eich lleoliad ei ystyried, drwy gysylltu â  janinee@
clybiauplantcymru.org am gefnogaeth bellach.

Clwb Newydd yn llwyddo i ennill 
statws Sefydliad Corfforedig 

Elusennol gyda’r Comisiwn Elusennau

ffrwyth, eu llysiau a’u perlysiau eu hunain dros 
wyliau’r haf. Cynhaliwyd sesiwn dau yn eu 
lleoliad nhw. Cafodd y plant lawer o hwyl yn 
siarad â’u teuluoedd am eu profiadau o hau 
a thyfu. Fe wnaeth y plant goginio yn yr awyr 
agored a gwneud wynebau Calon Gaea’ digon 
brawychus â’u cynhwysion! Cafwyd sylwadau 
ganddynt ar sut y mae gwneuthuriad llysiau’n 
newid wrth iddynt gael eu coginio, ac roedd 
rhai’n rhoi cynnig ar fwyd newydd am y tro 
cyntaf! Cafodd bawb sesiwn prynhawn hyfryd, 
yn rhannu syniadau ac yn cynllunio eu ‘gwledd 
deuluol’ am y mis o’u blaenau, a defnyddio[‘r 
cardiau adnodd am ysbrydoliaeth.

Pob lwc i chi gyd!

Hwyl ‘Tyfu’ch Gwledd eich Hun’ mewn Clybiau yn Abertawe

O Ebrill 2020, rhaid oedd gohirio cyflenwi gweithdai drwy brosiectau megis y rhai a ariannwyd 
gan Fagiau Cymorth Tesco, ac Ymddiriedolaeth Elusennol Ray Gravell a’i Ffrindiau. Ond bu 
modd i ni, drwy’r prosiectau hyn, lunio 12 cerdyn gweithgaredd dwyieithog yn canolbwyntio ar yr 
elfennau naturiol: pridd, tân, dŵr ac aer, a chanllaw ar adeiladu deniâu er mwyn gwella llesiant 
corfforol a meddyliol plant, ac annog chwarae yn yr awyr agored, cysylltu â natur a lleihau’r risgiau 
o coronafeirws. Aeth yr adnoddau hyn i Glybiau a nodwyd yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.  Hefyd 
derbyniodd pob clwb yn Sir Gaerfyrddin sy’n aelodau gêm hel sborion synhwyraidd, awyr-agored, 
‘gofindit’ i ategu at yr adnoddau hyn.

Hefyd, derbyniodd 5 Clwb yn sir Gaerfyrddin git adeiladu deniâu ysgolion y fforest a phac offer 
Gweithwyr Chwarae i ategu at yr adnoddau uchod, yn rhan o grant Ymddiriedolaeth Elusennol Ray 
Gravell a’i Ffrindiau i wella profiadau chwarae i blant.

Diolch yn fawr i’n  harianwyr a’i gwnaeth yn bosibl i sicrhau  bod chwarae’n cael lle blaenllaw i helpu 
plant i adfer o effeithiau negyddol y Pandemig. Os ydych yn cael hwyl yn chwarae y tu allan, ac yn 
defnyddio’r adnoddau newydd, hyfryd hyn, byddai’n dda iawn gennym petaech yn tagio @clybiau  
#showusyourplay on social media.

Adnoddau am ddim i gefnogi Chwarae Awyr-agored 
yn cael eu rhoi i Glybiau yng Ngorllewin Cymru

Cefnogi Recriwtio Gweithwyr Chwarae

Basgedi Bwyd awyr-agored
/PPE Sir Benfro

Ar hyn o bryd mae basgedi bwyd awyr-agored/
PPE ar gael gan Awdurdod Lleol Sir Benfro. 
Mae angen cais syml, heb fanylion ariannol. 
Mae maint y fasged yn ddibynnol ar nifer y plant 
sydd wedi cofrestru gydag AGC. Gofynnir i chi 
gysylltu â’ch Awdurdod Lleol os nad ydych eto 
wedi cael gwahoddiad i wneud cais.

Angen cysylltu â ni?
Cewch gysylltu â Thîm Gorllewin Cymru 

drwy ffonio: 01269 831010,
drwy ebost: info-ww@clybiauplantcymru.org
trwy’r post: Uned 2, Clos Gelliwerdd, Parc 
Busnes Cross Hands, Cross Hands, Sir 

Gaerfyrddin. SA14 6RX

mailto:info-ww@clybiauplantcymru.org
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Gogledd Cymru

Cyfarfod â’n Clybiau yng Ngogledd Cymru  Dathlodd Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs ein 20fed Pen-blwydd ar Hydref 2ail 2021 ac yma yng Ngogledd 
Cymru roeddem am fanteisio ar y cyfle i gyflwyno a dathlu gydag ychydig o’n clybiau sydd 
wedi bod yn aelodau ers peth amser. Mae Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant 
Gogledd Cymru wedi bod yn trafod gyda chlybiau pa bethau y maen nhw’n eu prisio am eu 
haelodaeth, a dyma rai o’n clybiau ardderchog...

Clwb Enfys Cyf, Conwy
Mae Clwb Enfys Cyf yn 4 darpariaeth Ofal Plant 
Allysgol sydd wedi eu lleoli yn sir Conwy.

Mae Meithrinfa Ddydd Tŷ Bryn wedi ei lleoli 
ar dir ysbyty yn Llanfairfechan, Conwy ac yn 
darparu ar gyfer plant 0 – 12 mlwydd oed. Mae’r 
gadwyn hon o ddarpariaethau hefyd yn cynnig 
gofal plant i blant oed 3-12 yng Nghlwb Enfys 
Llanfairfechan, Clwb Enfys Penmaenmawr, 
sydd ar dir Ysgol Pencae, Penmaenmawr a 
Chlwb Enfys Awel Y Mynydd ar dir Ysgol Awel 
Y Mynydd, Cyffordd Llandudno.

Mae’r clybiau wedi bod yn aelodau o Clybiau 
Plant Cymru Kids Clubs ers dros 15 mlynedd 
ac wedi defnyddio’r gefnogaeth a gafwyd gan 
Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant 
Conwy i agor y clybiau, ynghyd â chefnogaeth 
benodol o ran polisïau, gweithdrefnau a 
materion AGC.

Mae pob darpariaeth yn darparu amgylchedd 
sy’n gyfoethog mewn chwarae, lle gellir 
cyrchu gweithgareddau awyr-agored a dan do, 
gan ystyried chwarae yn weithgaredd o dan 
arweiniad y plant.

Mae’r clwb wedi gweithio’n agos â Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs ac wedi manteisio ar 
ein canllaw, Camu Allan, sy’n llawn polisïau 
ac adnoddau, and mae’r staff wedi mwynhau 
mynychu ein hamryfal gyrsiau hyfforddi.

Dywedodd Julie Everley, Rheolwr Ardal Clwb 
Enfys, “Rydym yn falch iawn o’n rhan mewn 
cymdeithas arbennig o dda; rydych chi oll yn 
rhyfeddol, ac yn llawn cymorth hefyd, bob tro’n 
cynnig cyngor sy’n gyflym ac yn effeithlon.

Does dim yn ormod o waith i unrhyw un 
ohonoch chi, ac er mod i’n boen weithie (dwi’n 
gwybod mod i!!!) rydych chi’n dal yma i’m 
helpu.  Hyd yn oed yn ystod yr adegau anodd 
hyn, rydych yn dal yno, sy’n golygu llawer i mi. 
Byddwn i’n argymell pob busnes bach o’r math 
yma i ymuno â Clybiau gan fod y manteision 
yn enfawr!!”

Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio 
gyda chi, a diolch i chi am ddarparu cyfleoedd 
chwarae cwbl ryfeddol i blant ar draws sir 
Conwy.

Meithrinfa -Gofal Plant 
Allysgol Busy B’s, 

Gwynedd  
Mae Meithrinfa Busy B’s yn feithrinfa ddydd 
sydd wedi ei rheoli’n breifat ac sy’n cynnwys 
Gofal Plant Allysgol o’r lleoliad. Y mae’n darparu 
gofal plant i blant o 3 mis i 11 blwydd oed ac 
wedi ei lleoli ym Mangor, Gwynedd. Sefydlwyd 
y lleoliad yn 2009, ac mae wedi bod yn Aelod 
o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ers hynny!

Mae’r clwb yn weithredol o 7.30 yn y bore, gan 
gynnig brecwast iach wneud yn siŵr fod y plant 
yn barod am y dydd o’u blaenau. Mae’r Clwb 
Ôl-ysgol yn rhedeg rhwng 3.00yh a 6.00yh, 
ac maent hefyd yn cynnig Gofal Plant Allysgol 
drwy gydol y gwyliau.

Mae’r lleoliad yn darparu ystafell ar wahân 
i Ofal Plant Allysgol, sy’n rhoi cyfle i’r  plant 
ymlacio wedi diwrnod prysur yn yr ysgol. Mae’r 
clwb yn cynnig amrywiaeth o gemau, posau, 
celf a chrefft a gweithgareddau, yn ogystal â 
mynediad i’r maes chwarae.

Mae Jen, y Rheolwr, wedi dweud: “Rydym 
wedi gallu cwblhau cymwysterau Chwarae 
gyda Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, ac mae 
hyn wedi galluogi staff i ennill y cymwysterau 
perthnasol a gwybodaeth werthfawr ar waith 
chwarae.

Rydym yn derbyn diweddariadau rheolaidd ar 
e-bost, sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn, ac 
wedi ein hysbysu’n gyson o’r holl newidiadau o 
ran arweiniad dros y 12-18 mis diwethaf.

Y mae bob tro’n dda diweddaru a sgwrsio â 
staff Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs pan 
fyddant yn galw!”

Clwb Ffrindie Bach, 
Ysgol Pen Barras, 

Rhuthun, Sir Ddinbych
Mae Clwb Ffrindie Bach yn lleoliad gofal 
dydd llawn wedi ei leoli yn Ysgol Pen Barras, 
Rhuthun, Sir Ddinbych. Rydym wedi bod yn 
aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs 
er agor ein clwb ôl-ysgol ym mis Medi 2006. 
Y mae clwb gofal plant amlapiol sydd wedi ei 
gofrestru ar gyfer 24 o blant 3 blwydd oed, a 
chlwb ôl-ysgol wedi ei gofrestru ar gyfer 80 o 
blant oed 4-11, a’r ddau glwb gofal plant yn 
boblogaidd iawn.

Prif ffocws cyflenwi gofal plant cofrestredig, o 
ansawdd yn Ysgol Pen Barras yw gwneud yn 
sicr ein bod yn darparu amgylchedd  diogel 
ac ysgogol ac yn cyrraedd safonau uchel, er 
mwyn i’r plant allu ymlacio, gweithio a chwarae 
pan fyddant yn  mynychu Clwb Ffrindie Bach. 
Rydym wedi ein cofrestru gydag Arolygiaeth 
Gofal Cymru (AGC) fel lleoliad gofal dydd llawn. 
Mae ein staff yn darparu gofal plant o ansawdd 
da; mae adnoddau a chyfarpar y tu mewn a’r 
tu allan i gadw’r plant wedi eu symbylu, yn 
chwarae ac yn mwynhau eu hunain pan fyddant 
yn ein gofal ni.

Mae bod yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids’ 
Clubs wedi bod yn amhrisiadwy i Clwb Ffrindie 
bach. Rydym nid yn unig wedi derbyn cael 
cefnogaeth ym mhob agwedd o gyflenwi gofal 
plant allysgol, fforddiadwy o ansawdd uchel, 
rydym hefyd, drwy eu cefnogaeth, wedi llwyddo 
i ennill ein statws elusennol yn ystod pandemig 
Covid-19.

Mae’r gefnogaeth a gafwyd gan Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs i ddod yn Sefydliad 
Corfforedig Elusennol wedi ein galluogi i 
gael tawelwch meddwl yn awr fod gennym 
lywodraethiad cyfreithiol cadarn, a bod gan ein 
Hymddiriedolwyr atebolrwydd wedi ei ddiogelu.  
Ni fyddai unrhyw ran o hyn wedi bod yn bosibl 
heb y gefnogaeth ragorol a roddwyd gan ein 
Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant.

Roedd y gefnogaeth a’r arweiniad a roddwyd 
i’r Pwyllgor drwy broses cam wrth gam yn 
ddelfrydol ar ein cyfer ni, gan gyfarfod ar ein 
cyfrifiaduron ar adegau a oedd yn addas i ni 
oll. Mae ein statws Elusennol a’n cofrestriad 
gydag AGC yn  sicrhau bod gan Clwb Ffrindie 
Bach bellach strwythur rheoli cadarnach, gan 
ddarparu cefnogaeth yr oedd ei thaer angen 
i gefnogi ein cymuned leol.  Hefyd, roedd bod 
yn SCE ac wedi cofrestru ag AGC yn golygu 
y  byddwn mewn lle da i allu cyrchu grantiau 
yn y dyfodol, petai ar Clwb Ffrindie Bach angen 
ariannu ychwanegol yn y dyfodol.

Yn aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, 
mae’r gefnogaeth sydd wedi ei rhoi gan ein 
Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant wedi 
bod yn hynod werthfawr yn ystod adeg anodd 
i ni oll. Mae’r strwythur Llywodraethol, cofrestru 
gydag Arolygiaeth Gofal Cymru, staff a rheolwyr 
Clwb Ffrindie bach yn ein galluogi i ddarparu 
gofal plant Allysgol cadarn, cynaliadwy ac 
o ansawdd uchel yn ein hysgol, i gefnogi ein 
teuluoedd a’r gymuned leol. Hoffwn ddiolch i 
bawb a fu ynglŷn â pheri i hyn ddigwydd.

Clwb all ysgol Deganwy, 
Conwy   

Sefydlwyd Clwb Allysgol Deganwy yn 2003 a 
chaiff ei redeg gan bwyllgor rheoli gwirfoddol o 
rieni sy’n cyflogi tîm o staff cymwysedig; maent 
wedi bod yn aelodau o Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs ers tua 15 mlynedd.

Mae’r Clwb wedi ei leoli ar dir Ysgol Deganwy 
mewn adeilad sydd wedi ei adeiladu i’r diben, 
sef Canolfan Chwarae a Dysgu Deganwy. 
Gallwn ddefnyddio prif ystafell fawr a golau i 
gynnal ein hwyl a’n gemau, gweithgareddau 
crefft a chwaraeon dan-do. Mae’r ystafell 
yn arwain yn uniongyrchol allan i ardal ardd 
wedi ei amgáu, sydd yn batio cerrig pafin o 
dan feranda, maes chwarae amlbwrpas, ardal 
laswellt a gardd synhwyrau.

Mae Clwb Allysgol Deganwy yn cynnig 
darpariaeth Ôl-ysgol  rhwng  2.45yh a 6yh bob 
diwrnod wythnos. Wedi diwrnod hir yn yr ysgol, 
ffocws y Clwb Ôl-ysgol yw chwarae rhydd. Mae 
gweithgaredd crefft dyddiol hefyd ar gael, yn 
seiliedig ar thema’r wythnos. Gweinir byrbryd 
ysgafn am 4yh.

Ochr yn ochr â’r ddarpariaeth Ôl-ysgol mae’r 
clwb yn darparu Clwb Gwyliau yn ogystal, sy’n 
rhedeg o 8.30yb i 5.30yh yn ystod gwyliau’r ysgol 
ac ar ddiwrnodau hyfforddi staff. Croesewir 
plant o ysgolion yn y cylch. Mae dewis eang 
o weithgareddau ar them, yn cynnwys celf a 
phobi, ar gael yn ystod y gwyliau, ond mae’r 
plant hefyd yn rhydd i ddewis beth yr hoffent 
ei wneud, sy’n golygu bod yr awyrgylch yn un 
ymlaciol iawn. Yn ystod gwyliau’r haf mae’r 
clwb weithiau’n cymryd y plant ar dripiau, ac 
mae ganddynt amrywiaeth o weithdai diddorol.
Mae’r Clwb wedi rhannu ambell i dysteb gan 
rieni, “Rydych chi’n staff anhygoel, bob un, yn 
mynd y tu hwnt i’r disgwyl i wneud yn sicr fod y 
plant yn cael y profiadau gorau.”

‘’Diolch am yr holl waith caled yr ydych chi’n ei 
roi i mewn i redeg y clwb er budd ein plant.” 
Dywedodd Janet Smith, y Rheolwr, ‘’Mae 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi bod yn 
gefnogaeth ardderchog dros y blynyddoedd ac 
yn darparu adnoddau sy’n ein helpu i redeg y 
Clwb o ddydd i ddydd.”

Caban Y Faenol, 
Gwynedd

Mae Caban Y Faenol wedi eu lleoli mewn 
caban ar dir Ysgol Y Faenol. Mae’r lleoliad yn 
weithredol o 7.30yb i 6yh, i blant 2 – 12 mlwydd 
oed. Mae’r clwb wedi ei gofrestru gydag AGC 
ers 2013.

O’r clwb:
“Un o brif flaenoriaethau’r clwb yw llais y plen-
tyn, yn ôl erthyglau 12 a 13 Confensiwn y Cen-
hedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn - ‘Parchu 
safbwyntiau’r Plentyn, a Rhyddid Mynegiant’. 
Dim ond 2 erthygl o’r Confensiwn yw’r rhain; 
credwn yn gryf ynddyn nhw a byddwn yn eu 
hystyried wrth redeg y clwb o ddydd.

Rydym yn credu ei bod o’r pwys mwyaf fod llei-
siau plant yn cael eu clywed os ydym am re-
deg clwb lle mae’r plant yn teimlo’n hapus, eu 
bod yn cael eu parchu, yn falch o’r clwb ac yn 
gallu cymryd perchnogaeth ohono. Mae’r plant 
ynglŷn â phob agwedd ar y  clwb, yn cynnwys 
cynllunio gweithgareddau a thripiau, gosod 
y rheolau i’r clwb a phenderfynu ar y fwydlen 
byrbrydau.

Rydym yn dosbarthu holiaduron ymysg y rhieni 
a’r plant yn rheolaidd er mwyn sicrhau ein bod 
yn darparu gwasanaeth o ansawdd ac yn bod-
loni anghenion pawb. Mae’r plant yn cynnal cy-
farfodydd rheolaidd i drafod pa weithgareddau, 
adnoddau a chyfarpar yr hoffent eu cael.  
Mae gennym hefyd ‘Wal Ddymuno” lle 
gallant ysgrifennu eu syniadau. Ry-
dym wedi gweld, o hyn, ein bod 
yn rhedeg clwb lle mae’r plant 
yn hapus ac yn mwynhau ei 
fynychu, ac yn un y mae’r 
rhieni’n ddiolchgar am-
dano.”

Fel aelod o Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs 
rydym yn gwybod bod 
rhywun bob tro yno pan 
fyddwn angen help. 
Dros y blynyddoedd ry-
dym wedi cael cymaint 
gan Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs, megis hyf-
forddiant staff, gweithdai i’r 
plant a chyfarpar newydd i’r 
clwb. Ni allwn ddiolch digon 
iddyn nhw, ac mae bod yn aelo-
dau yn destun balchder i ni.

Adroddiad AGC ar Caban Y Faenol: “Si-
crheir llesiant y plant, gan fod iddynt lais cryf, 
a chânt eu parchu a’u mawrbrisio.””

Munchkins@Ysgol 
Llanbedr, Sir Ddinbych

Yn ddiweddar enillodd Munchkins @ Llanbedr, 
clwb -ysgol yn Llanbedr, Sir Ddinbych, sydd 
wedi ei gofrestru i ofalu am 50 o blant, y stat-
ws of fod yn Sefydliad Corfforedig Elusennol. 
Mae’r clwb wedi ei leoli ar dir Ysgol Llanbedr. 
Mae Munchkins yn glwb cwbl unigryw gan ei 
fod yn cael ei redeg gan yr ysbryd cymunedol. 
Mae gan y clwb fynediad at ardd gymunedol, 
y gwnaethant dderbyn gwobr amdani o gronfa 
Arian i Bawb y Lotri Genedlaethol. Dyfarnwyd 
£5,965.00 i’r clwb. Cwblhawyd y cais gyda 
chefnogaeth eu Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant, a’r nod yw datblygu’r man allanol i’r 
plant a’r gymuned. Prynwyd Yurt i gael ei ddef-
nyddio fel ystafell ddosbarth allanol,  ac roedd 
gan yr ardd gymunedol yr amddiffynfa yr oedd 
ei thaer angen, sef ffens i helpu i gadw’r ffrwyth 
a’r llysiau i dyfu er mwyn i bawb eu mwynhau. 
Prynwyd yn ogystal gyfarpar awyr-agored a 
siacedi gwaith ar gyfer garddio.

Mae Munchkins@Llanbedr wedi bod yn aelo-
dau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ers dros 
10 mlynedd, ac maent wedi nodi mewn sylwa-
dau pa mor werthfawr i rediad y clwb yw bod yn 
aelodau, a’r gefnogaeth a roddir.

Angen cysylltu â ni?
Cewch gysylltu â Thîm Gogledd Cymru drwy 

ffonio: 01492 536318,
drwy ebost: info-nw@clybiauplantcymru.org

trwy’r post: 19, Princes Drive,
Bae Colwyn. LL29 8HT

mailto:info-nw@clybiauplantcymru.org


Y Bont         98 Y Bont   

De Ddwyrain Cymru Gall cyfweliadau fod yn bethau digon 
anniddorol - rydym ni oll yn gyfarwydd 
â hyn; gofyn y cwestiynau arferol a 
derbyn yr atebion arferol. Beth ydym ni 
mewn gwirionedd yn ei ddysgu am yr 
ymgeiswyr a pha mor dda a fyddant go 
iawn wrth weithio gyda’r plant? A ydych 
chi’n dewis rhywun sy’n rhoi atebion da 
iawn ond sydd heb frwdfrydedd, ond 
rhywun sy’n wirioneddol frwdfrydig ond 
yn ei chael hi’n anodd o 
ran y cwestiynau?
 
Un ffordd o wneud y 
broses yn fwy o hwyl, 
ac yn un sy’n rhoi mwy 
o wybodaeth, yw drwy 
gynnwys y plant yn 
eich proses recriwtio. 
Wedi’r cyfan, nhw 
yw’r rhai a fydd fwyaf 
gyda’r ymgeisydd 
llwyddiannus.
 
Bydd hyn yn rhoi llais i’r 
plant o ran y person a fydd yn gofalu 
amdanynt, gan gefnogi eu Hawliau o dan 
Erthygl 12 Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn, a hefyd 
yn rhoi syniad iddynt o fyd gwaith ac 
yn eu helpu i ddatblygu rhai o’u sgiliau 
personol.
 
Felly, sut i gael y plant i fod yn rhan o’ch 
prosesau recriwtio? Yn gyntaf, cofiwch 
fod y broses hon y byddwch yn ei dilyn 
yn un gyfreithiol, felly bydd ar y plant 
angen arweiniad ar yr hyn a all - a ‘r 
hyn na all - ddigwydd yn ystod proses 
recriwtio.
• Dechreuwch drwy wneud ambell 

i weithgaredd syml gyda  nhw - 
e.e. Sut un yw Gweithiwr Chwarae 

Llongyfarchiadau 
i Oak Hill ASD ar 
eu Pen-blwydd 

Cyntaf
I’r rhai yn eich plith sydd wedi 
bod yn dilyn datblygiad Oak Hill 
ASD dros y flwyddyn ddiwethaf, 
bu’n fraint i’w cefnogi a’u gweld 
yn datblygu ac yn cyrraedd y 
garreg filltir honno Ben-blwydd  
Cyntaf. Mae’r clwb wedi ei 
datblygu yn ystod y pandemig, 
ac wedi cyflawni, yn ystod 
yr amser heriol hwn, mewn 
cymaint o ffyrdd!
• Sefydlu Pwyllgor a Reolir 

yn Wirfoddol i ddatblygu’r 
clwb. Gweithio o bell a 
thrwy lwyfannau ar-lein.

• Dod yn Sefydliad Corfforedig 
Elusennol (SCE) i gefnogi 
eu llywodraethiad a’u 
strwythur cyfreithiol.

• Rhedeg  peilot o Glwb 
Gwyliau am y tro cyntaf yn 
ystod Hanner Tymor Hydref 
2021.

• Recriwtio Person â Gofal a 
dirprwy yn ogystal â nifer 
o weithwyr cefnogi ar gyfer 
cefnogaeth ofal plant 1:1.

• Dod yn gofrestredig gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru 
(AGC)

• Cyflenwi’r Gofal Plant 
Gwyliau sydd ei angen ar y 
plant a’u rhieni.

• Cael eu dyfarnu’n 
llwyddiannus yn eu 
ceisiadau am ariannu er 
mwyn sicrhau eu bod yn 
gynaliadwy wrth edrych ar 
ddyfodol y clwb.

 Yma yn Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs, dymunwn barhad 
yn y llwyddiant i bob un ohonynt, 
gan obeithio bod ganddynt 
ddyfodol hir a chynaliadwy o’u 
blaenau, gan ddarparu ar gyfer 
y plant y gofal plant y mae arnynt 
ei angen yng Nghasnewydd.

Clybiau Newydd yn 
Ne Dwyrain Cymru

Llongyfarchiadau i Rebecca Bennett 
a’i thîm am lwyddo i agor a chofrestru 
dau glwb newydd yn Rhondda Cynon 
Taf. Cysylltwyd â Rebecca gan 
Benaethiaid Ysgol gynradd Llwyncrwn 
ac Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn, a 
oedd wedi gweld bod rhieni’n ei chael 
hi’n anodd o ran Gofal Plant Ôl-ysgol 
i’w plant. Mae gan Glwb y Ddraig dri 
chlwb llwyddiannus yng Nghaerffili, 
a’r rheolwr profiadol, Rebecca, mewn 
lle da iawn i gymryd y clybiau newydd 
hyn yn eu blaenau. Fe wnaeth 
Rebecca gyfarfod â’r penaethiaid a 
dechrau gwneud cynlluniau i gymryd 
y clybiau newydd hyn yn eu blaenau. 
Yr anhawster mwyaf oedd recriwtio 
staff a oedd newydd gymhwyso, a 
rhai profiadol, sydd, fel y gwyddom, 
yn broblem y mae nifer o glybiau’n 
ei hwynebu ar hyn o bryd. Trwy 
gryn ddyfalbarhad a chryn dipyn o 
farchnata roedd modd iddynt recriwtio 
staff wedi eu cymhwyso’n briodol, 
a dechreuodd y gwaith ar gofrestru 
gydag Arolygiaeth Gofal Cymru. 
Llwyddodd y clwb i gael ei gofrestru, 
agorodd yn ym mis Medi, ac mae’r 
niferoedd yn dda.

 Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs 
yn anfon pob dymuniad da atoch.

Swyddogion Datblygu 
Busnesau Gofal Plant 

Casnewydd
Croeso i Sian James sydd yn 
awr yn gweithio ochr yn ochr â 
Clare Dare yng Nghasnewydd, 
fel Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant Iaith Gymraeg. 
Bydd Sian yn gweithio i gefnogi 
datblygiad y ddarpariaeth iaith-
Gymraeg ar draws Casnewydd, 
wedi ei hariannu 1 diwrnod yr 
wythnos i:
• Gefnogi’r darpariaethau Iaith 

Gymraeg i ddod yn ofal plant 
cofrestredig

• Cefnogi clybiau i ddatblygu’r 
defnydd o’r Iaith Gymraeg

• Annog darpariaethau 
dwyieithog

Cofiwch gysylltu â ni os bydd 
arnoch angen unrhyw gefnogaeth, 
a gwyliwch am y Weminar Iaith 
Gymraeg a fydd yn cael ei 
chyflwyno i Glybiau Casnewydd yn 
ystod y misoedd i ddod.

Cynnwys Plant mewn Recriwtio Staff

Erthygl 12 (parch at 
safbwyntiau’r plentyn)

Mae gan bob plentyn yr hawl 
i fynegi eu safbwyntiau, eu 
teimladau a’u dymuniadau 

mewn materion sy’n 
effeithio arnynt, a bod 

eu safbwyntiau’n cael eu 
hystyried a’u cymryd o ddifrif. 
Mae’r hawl hon yn gymwys 
ar bob adeg, er enghraifft yn 
ystod prosesau mewnfudo, 
prosesau ar gartrefu neu 
fywyd cartref y plentyn o 

ddydd i ddydd.

Enghreifftiau o gwestiynau 
caeedig:

A ydych chi’n dda yn adeiladu 
deniau?

A ydych chi’n hoff o fod allan yn 
yr awyr agored?

Enghreifftiau o 
gwestiynau agored:

Pa gemau a oeddech chi’n 
hoff o’u chwarae fel plentyn?
Beth fyddech chi’n ei wneud 

petai’n bwrw glaw drwy’r 
dydd?

da? Gallech dynnu 
amlinelliad o gorff 
ar ddarn mawr o 
bapur a chael y 
plant i ysgrifennu i 
lawr y priodweddau 

gwestiynau dilynol, heb 
eu cynllunio, oddi wrth 
y plant - felly fe fyddwch 
yn gweld yr ymgeisydd 
yn ymateb mewn ffordd 
fwy naturiol. Os ydych 

hoffent i’r Gweithiwr 
Chwarae newydd i 
fod (gallai fod yna 
lawer!) gofynnwch 
iddyn nhw gytuno ar 
5 neu 10 uchaf.

•   O’r priodweddau 
hyn, gadewch i’r 
plant benderfynu 
sut y gallent ofyn 
cwestiynau i’r 
ymgeiswyr er mwyn 
helpu i adnabod y 
nodweddion hyn yn 
rhywun y maen nhw 

yr hoffent  i’r Gweithiwr Chwarae 
newydd eu cael.

• Unwaith y bydd y plant wedi 
penderfynu ar yr holl bethau yr 

yn mynd i wneud hyn, cofiwch y bydd 
angen i chi hysbysu’r ymgeisydd o’r 
broses ymlaen llaw.
 
Yn dilyn y cyfweliadau, mae’n bwysig 
cael adborth gan y plant o’r hyn y 
gwnaethon nhw eu hoffi (neu ddim 
eu hoffi) am bob ymgeisydd. Unwaith 
eto, cofiwch atgyfnerthu bwysigrwydd 
cyfartaledd a thegwch, fel bo’r pant yn 
gwybod na ellir seilio penderfyniadau 
recriwtio ar farnau megis, “Ro’n i/Do’n i 
ddim yn hoffi lliw eu gwallt/acen”.

newydd  ei gyfarfod.
• Bydd hyn yn eich galluogi i edrych 

i’r cysyniad o gwestiynau agored a 
chaeedig gyda’r plant, a fydd hefyd 
yn help iddynt wella eu geirfa a’u 
sgiliau cyfathrebu.

 
Unwaith y byddwch â’ch cwestiynau’n 
barod, mae’n amser cyfweld â’r 
ymgeiswyr. Sut fyddwch chi’n 
gwneud hyn - fyddwch chi’n cynnal y 
cyfweliadau yn ystod oriau[‘r clwb? Os 
byddwch, gallwch gael yr ymgeisydd 
i dreulio 15 munud o’r sesiwn gyda’r 
plant, yn rhoi iddyn nhw’r cyfle i ofyn 
eu cwestiynau (cofiwch wneud nodyn 
o’r ymatebion i bwrpasau cyfeirio yn y 
dyfodol). Bydd hyn y aml yn arwain at 

 

Yn olaf, mae’n bwysig eich bod yn rhoi 
adborth i’r plant ar y penderfyniad a 
wnaed, a fydd yn dangos iddyn nhw eich 
bod wedi gwerthfawrogi eu cyfraniad.
 
Am gefnogaeth bellach, mynnwch air 
â’ch Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant.

Angen cysylltu â ni?
Cewch gysylltu â Thîm De Ddwyrain 
Cymru drwy ffonio: 029 2074 1000,

drwy ebost: info@clybiauplantcymru.org
trwy’r post: Tŷ’r Bont, Ffordd yr Orsaf, 

Llanisien, Caerdydd. CF14 5UW

mailto:info@clybiauplantcymru.org
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Syniadau rhad ac am ddim a hwyliog i alluogi 
plant i fwynhau’r awyr agored a chadw’n 
iach, drwy dyfu a choginio eu gwledd eu 
hunain – ewch i www.clybiauplantcymru.
org/projects.asp
 

Y Nadolig yw’r dathliad eithaf, lle byddwn yn 
paratoi ac yn gwledda gyda’n hanwyliaid. Mae’n 
bleser gennym lansio ein pecyn Tyfu’ch Gwledd 
eich Hun llawn, sydd yna ŵr yn fyw ar ardal 
aelodau ein gwefan. Mae ynddo adrannau i’ch 
helpu i roi cychwyn arni, i hau a phlannu eich 

bwyd eich hun, coginio gyda’ch gilydd, fforio a 
dathlu. Cewch hyd i lawer o syniadau ar sut i 
helpu plant ac oedolion fwynhau’r awyr agored 
a chadw’n iach, drwy dyfu a choginio eu gwledd 
eu hunain.

Diolch i’n 9 Clwb a fu’n llwyddiannus yn y 
gystadleuaeth ac a gafodd adnoddau garddio, 
gan fynd ati i’w treialu a chymryd rhan yn ein 
gweithdai. Fe wnaethom ni eu mwynhau’n fawr, 
a gobeithio i chi wneud hefyd.

 Mae syniadau ardderchog yn y pecyn ar gyfer 
ambell i gawl gaeaf syml sy’n cynhesu. Wedi’r 
Nadolig bydd angen i chi ddechrau meddwl am 
baratoi eich mannau tyfu eich hunain a hau’r 
hadau cyntaf hynny yn gynnar yn y gwanwyn. 
Ond y mae rhai amrywiaethau gaeaf y gallech  
roi sylw iddynt ar yr adeg yma o’r flwyddyn; 
rhowch gynnig ar nionod/winwns, garlleg neu 
fetys. Bydd bocs perlysiau ar sil ffenest heulog  
hefyd yn rhoi bwyd llawn blas ac arogl yn ystod 
y gaeaf.

Ewch i’r ardal aelodau ar www.
clybiauplantcymru.org i gyrchu’r pecyn hyfryd, 
dwyieithog hwn!

Tyfu’ch Gwledd Eich Hun

http://www.clybiauplantcymru
http://www.clybiauplantcymru.org
http://www.clybiauplantcymru.org


Cymraeg
Yr Hydref yma fe wnaethom gynnal ein digwyddiad ‘Cyfarfod â’r Cydlynydd 
Iaith Gymraeg’ cyntaf. Isod gwelwch ein tîm cefnogi iaith-Gymraeg gyda dim 
ond nifer bychan o’n Dysgwyr Cymraeg!

Os oes gan aelodau o’ch tîm ddiddordeb mewn cwrs iaith-Gymraeg ar-lein 
RHAD AC AM DDIM, ac yn awyddus i ddod yn rhan o’r daith yma gyda ni, yna 
rydym ni’n dal i dderbyn ceisiadau. Peidiwch â phetruso rhag cysylltu â ni @ 
https://www.clybiauplantcymru.org/contact-us.asp am fwy o wybodaeth.

Am gynyddu’ch defnydd o’r Gymraeg 
ond ddim yn gwybod ble i ddechrau?
Mae’r cwrs ar-lein, Camau, ynghyd 
â chefnogaeth ein Swyddogion 
Datblygu Busnesau Gofal Plant Iaith 
Gymraeg yn lle da i ddechrau.

Cwrs Hunanastudio Ar-lein, ar lefel 
Mynediad, yw camau, ac mae wedi ei 
theilwrio yn arbennig ymarferwyr gofal 
plant. Y canlynol sydd y n ffurfio’r 
cwrs, ac mae wedi ei ariannu’n llawn:
• Tua 20 awr o ddysgu annibynnol;
• Dysgu Cymraeg i’w defnyddio 

gyda phlant mewn lleoliadau;
• Ynganu’r wyddor, lliwiau, 

dyddiau’r wythnos a rhifau;
• Dysgu gorchmynion a chyflwyno 

arddodiaid.
• 
Bydd ein Swyddogion Cefnogi Iaith 
Gymraeg yno i’ch helpu ar eich taith 
a thu hwn, gyda sesiynau cefnogaeth 
ar-lein ymarferol a phwrpasol, wedi eu 
teilwrio ar eich cyfer chi.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â 
Sian James neu Janine Elworthy ar:

sianej@clybiauplantcymru.org
07971967288

janinee@clybiauplantcymru.org
07970 728610

Codi Hwyl 
wrth Godi Arian

Syniadau ar Godi Arian
1. Fforio yn y Gaeaf: rhowch i’r plant restr 

o eitemau i ddod o hyd iddynt y tu allan, 
pethau megis celyn, rhedyn, conau pîn, 
dal a brigau. Yna gall y plant ddefnyddio’r 
eitemau a fforiwyd ganddynt i wneud 
addurniadau Nadolig hardd, y gellir 
eu gwerthu. Edrychwch ar ein tudalen 
weithgareddau am fwy o fanylion.

2. Trefnwch ddisgo plant gyda thâl 
mynediad a chodwch am fwyd/diod.

3. Gwnewch le i’r holl anrhegion Nadolig 
newydd hynny drwy ofyn am roddion o 
unrhyw eitemau rhodd na chroesawyd, 
neu eitemau o ansawdd, a hoffwyd yn fawr 
o’r blaen, y gellir eu gwerthu neu eu rafflo.

4. Gellir gwneud Basgedi Gŵyl / Basgedi 
Dydd Dwynwen drwy ofyn i’r holl blant 
ddod i mewn ag un eitem yr un (bisgedi, 
siocledi, cracyrs a.y.b.). Gwerthwch 
docynnau raffl i rieni/gofalwyr ac eraill yn 
y gymuned i ennill y fasged.  

Gellir gweld ein canllaw “Sut i …” ar gynnwys 
plant mewn codi arian yn ardal aelodau ein 
gwefan.

Ariannu ar Gael
Mae’n bosibl y bydd eich lleoliad Gofal Plant 
yn dal mewn angen ariannu wrth iddo adfer 
ar ôl y pandemig. Mae gan Awdurdodau Lleol 
amrywiaeth eang o ariannu a all gefnogi eich 
lleoliad ar gael eleni, rhai megis:
• Grantiau Cyfalaf Bychain 30 Awr 

– gallech, er enghraifft, wella eich 
darpariaeth awyr-agored neu brynu 
cyfarpar TG.

• Grantiau Cynaliadwyedd i’ch gweld drwy 
effeithiau Covid-19 ers Ebrill diwethaf.

• Ariannu Haf o Hwyl y gellir ei ddefnyddio 
i ariannu lleoedd mewn Clybiau Gwyliau 
gan gymryd ei bod yn debygol y bydd yn 
parhau yn 2022.

Er y gall fod yn anodd  gwneud cais am grantiau 
ar ben y gweinyddu cyffredinol sydd ynglŷn â 
chyflenwi gofal plant allysgol, gallai’r ariannu 
gefnogi a pharatoi eich lleoliad am amserau 
heriol, megis gostyngiad parhaus yn y galw 
wrth i rieni geisio cydbwyso gofal plant a 
gweithio o gartref.

Cefnogaeth 
gydag ariannu

Mae modd i ni eich cefnogi gyda cheisiadau 
am ariannu. Mae gennym yn ogystal becyn o 
adnoddau ar ein gwefan i’ch helpu i gyfrifo faint 
o ariannu y byddwch ei angen ac i ysgrifennu 
cais cryf. Gallwn eich helpu gyda rhagolwg llif 
arian, er mwyn dangos i arianwyr fod gennych 
gynllunio ariannol cynhwysfawr yn ei le, a/neu’r 
angen am gymorth ariannol yn y tymor byr. 
Rydym hefyd wedi ysgrifennu ambell i gyngor 
campus  i’w hystyried wrth ysgrifennu ceisiadau 
am ariannu, ac mae arweiniad cam wrth gam i 
ysgrifennu ceisiadau ar gael i aelodau yn ardal 
Adnoddau Aelodau’r wefan. Mewngofnodwch 
i’w cyrchu yma.

Hefyd mae un o’n sesiynau trafod 
ar-lein, ‘Clwb Hwb’, yn canolbwyntio
 ar gael hyd i ariannu.

easyfundraising.co.uk 
Mae codi arian i’ch achos drwy ddefnyddio 
easyfundraising yn hawdd ac yn rhad ac am 
ddim. Y Nadolig fel arfer yw’r amser prysuraf 
yn y flwyddyn o ran siopa, a gall eich cefnogwyr 
godi arian AM DDIM i’ch achos da bob tro y 
byddant yn siopa ar-lein. Gallant wneud pan 
fyddan nhw’n cael anrhegion, addurniadau, 
bwyd i’r ŵyl neu unrhyw beth arall y byddan 
nhw’n ei brynu beth bynnag ar yr adeg hon o’r 
flwyddyn. Rydym wedi creu’r holl bethau y bydd 
eu hangen arnoch i atgoffa pobl i ddefnyddio 
easyfundraising pan fyddant yn siopa ar-lein yn 
adran Raise More ein gwefan.
 
Os nad ydych wedi cofrestru eich achos da 
gyda ni eto, mae’n hawdd ac yn gyfan gwbl 
DDI-DÂL. Rhowch gychwyn arni ar: https://
www.easyfundraising.org.uk/register-your-
good-cause
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Cefnogwch Ni wrth inni’ch Cefnogi Chi! 
Nid yw siopa ar-lein drwy www.easyfundraising.org.uk/clybiauplantcymrukidsclubs yn costio ceiniog yn ychwanegol, ond y 
mae’n caniatáu i ni dderbyn hyd at 15% o bob pryniant a wnaed o’r 400+ o siopau a restrir, gan  olygu y bydd gennym fwy o 
arian i barhau i gefnogi clybiau megis eich clwb chi. 

e-newyddion
Fel aelod-glwb cewch afael ar ôl-rifynnau ein bwletinau e-newyddion yn ardal aelodau ein gwefan, sef 
www.clybiauplantcymru.org ac os oes gennym gyfeiriad ebost ar eich cyfer, anfonir rhifynnau  o’r Bont i’r dyfodol atoch yn 
uniongyrchol. Anfonwch eich manylion ebost imembership@clybiauplantcymru.org er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn eich 
copi electronig.

https://www.clybiauplantcymru.org/contact-us.asp
mailto:sianej@clybiauplantcymru.org
mailto:janinee@clybiauplantcymru.org
https://www.easyfundraising.org.uk/register-your-good-cause
https://www.easyfundraising.org.uk/register-your-good-cause
https://www.easyfundraising.org.uk/register-your-good-cause
http://www.easyfundraising.org.uk/clybiauplantcymrukidsclubs
http://www.clybiauplantcymru.org
mailto:imembership@clybiauplantcymru.org
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Fel Gweithwyr Chwarae mae myfyrio’n erfyn 
hollbwysig sy’n ymwneud â’n holl arferion. 
Mae gallu ymgymryd â myfyrdod ar ein 
harferion ein hunain, ein fframwaith trefniadol, 
yr amgylchedd chwarae, digwyddiadau, a 
hefyd fyfyrio ar ein cydweithwyr, yn hanfodol er 
mwyn cynnal amgylchedd chwarae o ansawdd 
sy’n bodloni anghenion a hawliau’r plant a’r 
bobl ifanc sy’n mynychu ein Lleoliadau. Fel 
Gweithwyr Chwarae mae angen i ni fod yn 
gallu dod i farn a phenderfyniadau gwybodus 
ar sail yr hyn yr ydym wedi ei weld a’i glywed. 
Ar yr un pryd rydym y sicrhau nad ydym ddim 
ond yn myfyrio ar y pethau hyn ond hefyd yn 
ymchwilio i’n teimladau, ein gwerthoedd a’n 
credoau ein hunain, ac effaith y rhain ar ein 
camau o ddydd i ddydd a’n rhyngweithio â 
phlant a chydweithwyr.
 

Nid fydd arferion adlewyrchol yn hawdd bob tro, 
ar adegau fe fydd yn anghysurus i edrych arnom 
ein hunain mewn ffordd adlewyrchol; bydd yn 
achosi i ni gwestiynu ein gwerthoedd a’r hyn 
yr ydym yn meddwl ein bod yn ei wybod, yn 
gwneud i ni ddadansoddi ein gweithredoedd a’n 
hymatebion. Ond yn y pen draw y mae arferion 
adlewyrchol ynghylch sut y byddwn yn dysgu, 
yn datblygu, yn tyfu ac yn gwella ein hunain a’n 
harferion, ac yn cefnogi ein cydweithwyr yn well 
i ddarparu amgylchedd chwarae cyfoethog i 
blant a phobl ifanc
 

Mae adlewyrchu yn ein timau yn hollbwysig, 
dyma’r lle y byddwch yn gallu archwilio ac 
ystyried sut yr ydym yn cysylltu â chydweithwyr, 
a sut y mae cydweithwyr yn cysylltu â ni, ac i’r 
plant a’r bobl ifanc. Mae angen i ni ystyried sut 
mae ein hymddygiadau ni, ac ymddygiadau 
Gweithwyr Chwarae eraill yn effeithio ar y plant 
a’u chwarae. A ydych chi a’ch cydweithwyr 
yn gefnogol, yn garedig, yn  ddeallgar ac yn 
hyblyg? A ydych bob un yn dymuno’r hyn sydd 
orau i’r plant a’r bobl ifanc? Adegau arsylwi 
a myfyrio yw’r rhai lle gallwn nodi unrhyw 
broblemau a dod o hyd i ffordd o’u dileu.
 

Mae sawl ffordd y gallwn adlewyrchu fel tîm 
i wneud yn sicr ein bod yn rhoi’r profiadau 
chwarae gorau posibl i’r plant. Gallai’r rhain 
gynnwys cyfarfodydd staff, goruchwyliadau, 
arfarniadau, trafodaethau, ymgynghoriadau 
pant a rhannu arferion gorau.
 

I allu adlewyrchu arnoch eich hunan a’ch 
cydweithwyr mae angen i ni dynnu o’r hyn 
yr ydym  yn ei deimlo, yn ei brofi ac wedi ei 
ddysgu. Yn ei lyfr,  Play Environment: A 
Question of Quality, datblygodd Bob Hughes 
yr erfyn adlewyrchu, IMEE, fel ffordd o annog 
Gweithwyr Chwarae i adlewyrchu arnynt eu 
hunain a’u cydweithwyr. Erfyn adlewyrchu 
syml yw IMEE, sy’n helpu Gweithwyr Chwarae 
i ddadansoddi ansawdd eu hamgylchedd 
chwarae yn erbyn pedwar maes: greddf, cof, 
profiad a  thystiolaeth. Roedd Hughes o’r farn 
ein bod, fel Gweithwyr Chwarae, yn defnyddio 
ein greddf, ein hatgofion personol o blentyndod, 
profiadau o weithio a bod gyda phlant mewn 
amgylcheddau chwarae, yn ogystal â’r hyn yr 

ydym wedi ei ennill o ba waith ymchwil bynnag 
neu ddata yr ydym wedi eu darllen, i gyfrannu 
at ein harferion ac effeithio arnyn nhw ac ar 
ansawdd yr amgylchedd chwarae a gynigir.
  

Mae IMEE yn erfyn adlewyrchu syml i Weithwyr 
Chwarae ei ddefnyddio
Greddf – yr hyn yw chwarae da
Atgofion – o’r hyn yw chwarae da, yn erbyn ein 
hatgofion ein hunain
Profiad – o’r hyn yw chwarae ‘da’ yn seiliedig ar 
arferion proffesiynol
Tystiolaeth – o’r hyn yw chwarae da yn seiliedig 
ar lenyddiaeth wyddonol.
 

Erfyn myfyrio arall y gellir ei ddefnyddio gan 
Weithwyr Chwarae yw’r dull:  stopio, edrych, 
gwrando, myfyrio, ymateb, myfyrio. Mae 
hwn yn ddull myfyrio deinamig a fydd yn ein 
cynorthwyo i fyfyrio yn y foment pan fyddwn 
yn arsylwi ar chwarae ac ymddygiadau 
chwarae; y mae hefyd yn helpu Gweithwyr 
Chwarae i ddysgu i roi i’r plant y cyfle i ymdrin 
ag ymddygiad eu hunain, a gweithio drwy eu 
chwarae ag ychydig, neu ddim, ymyriad.
 

Stopio – Gwrthsefyll y demtasiwn i neidio i 
mewn. Rydyn ni’n rhoi amser i ni’n hunain 
ystyried yr ymateb gorau.
Edrych – Beth sy’n digwydd? Rydyn ni’n 
casglu gwybodaeth
Gwrando – Beth sy’n digwydd? Rydyn ni’n 
casglu gwybodaeth gan ddefnyddio ein holl 
synhwyrau.
Myfyrio – Rydyn ni’n ystyried a ddylen ni 
ymyrryd, ac os felly, sut? Beth fyddai effaith ein 
hymyrraeth, neu ddiffyg ymyrraeth? Beth mae 
damcaniaeth yn ei ddweud wrthon ni? Beth 
mae ein greddf yn ei ddweud wrthon ni?
Ymateb – Ar ôl ystyried ein hymateb, rydyn ni’n 
ymateb i’r sefyllfa, a allai olygu gwneud dim 
byd.
Myfyrio – Pa effaith ydyn ni wedi’i chael ar y 
broses chwarae? Ydy ein hymyrraeth wedi 
helpu neu amharu ar y broses chwarae?
Ymarfer – Rydyn ni’n parhau i fyfyrio a 
datblygu ein harfer. Er mwyn mabwysiadu 
arddull ymyrraeth lwyddiannus yn gyson, mae 
angen ymarfer a datblygiad parhaus.
 

Cofiwch fod arferion myfyriol yn erfyn 
hollbwysig i’n galluogi ni oll i wella ein harferion 
ein hunain ac arferion ein cydweithwyr, a rhoi 
profiadau uniongyrchol o ansawdd i’r bobl 
sy’n mynychu ein lleoliadau chwarae.

wedi’u hymgysylltu.” Wilson, P. 
 
Wedi ei adeiladu ar safle bomio yn Llundain, 
roedd y maes chwarae antur gyntaf, wedi ei 
staffio gan bobl a adnabuwyd fel ‘wardeniaid’ 
yn lle y gallai plant chwilota, adeiladu, creu a 
chwarae’n rhydd mewn man chwarae digolledol. 
Wrth i’r ‘wardeiniaid’ wylio ac arsylwi ar y plant 
yn chwarae, dechreuodd eu rôl ddatblygu, ac 
fe wnaethant ddechrau eirioli dros chwarae er 
mwyn hwyluso chwarae plant, ac felly y ganwyd 
y term Gweithiwr Chwarae a Gwaith Chwarae.
 
“Dylai maes chwarae antur fod yn broses cyson 
o newid, wedi ei gyfarwyddo, ei hysbysu a’i 
weithredu gan y plant a’u chwarae, ac a gefnogir 
gan y Gweithwyr Chwarae. Y mae’n lle sy’n rhoi 
cyfle i’r plant ddarganfod yr holl wahanol fathau 
o chwarae. Y mae’n lle o ddiogelwch seicolegol 
a risg wedi ei gyfrifo.” Wilson, P. 
 
Ers hynny rydym wedi gweld twf aruthrol 
mewn astudiaethau a gwaith ymchwil yn cael 
ei wneud yn benodol ar Waith Chwarae, rôl 
Gweithwyr Chwarae a chwarae o safbwynt 
Gwaith Chwarae.

Beth yw Gwaith Chwarae?  
Ceisiwch beidio â drysu yma rhwng yr uchod 
a’r hyn y mae Gweithiwr Chwarae yn ei 
wneud; canolbwyntiwch yn hytrach ar Waith 
Chwarae fel proffesiwn. Mae Gwaith Chwarae 

Gadewch i ni ddechrau’n ôl yn y dechrau, 
nid y dechrau, dim ond un dechrau; un o 
ddechreuadau Gwaith Chwarae ac un o’r ffyrdd 
sydd wedi arwain Gwaith Chwarae i ddatblygu i 
fod y proffesiwn yr ydym yn gwybod amdano ac 
mor hoff ohono heddiw. 
 
Gadewch i mi ddechrau drwy eich cyflwyno i 
Lady Allen of Hurtwood. Wedi’r Ail Ryfel Byd, 
yn 1946 pan oedd y DU a gweddill Ewrop yn 
ceisio ailadeiladu a symud ymlaen, cafodd 
Lady Allen of Hurtwood y cyfle i ymweld â 
Maes Chwarae Emdrup yn Copenhagen, maes 
chware o sborion a oedd wedi ei gomisiynu 
gan awdurdodau Copenhagen a’i ddylunio 
gan bensaer, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs 
Sorenson, er mwyn rhoi i’r plant le i chwarae. 
Dyluniodd Sorenson y maes chwarae fel 
y gellid ei lunio a’i reoli’n llwyr gan y plant, a 
defnyddiodd y safleoedd bomio yr oedd y 
plant wedi cael eu denu i chwarae arnynt yn 
ysbrydoliaeth iddo.
 
Roedd Lady Allen wedi ei symbylu gymaint gan 
yr hyn yr oedd wedi ei weld – a’r posibiliadau 
diddiwedd – fel y daeth â’r cysyniad yn ôl gyda 
hi i Lundain, ac yn yr 1960au daeth ‘meysydd 
chwarae antur’ i fod.
 
“Efallai y byddai’n ddefnyddiol meddwl am faes 
chwarae antur Gesamtkunstwerk, neu  “total 
artwork,” man a lleoliad lle mae’r holl synhwyrau 

yn broffesiwn sy’n bodoli er mwyn cefnogi 
anghenion a hawliau plant i chwarae.
 
O ‘wardeniaid’ ar feysydd chwarae ewch ar wib 
60 o flynyddoedd i’r dyfodol ac fe ddowch o 
hyd i Weithwyr Chwarae mewn sawl Lleoliad, 
Clybiau Allysgol, meysydd chwarae mynediad-
agored, meysydd chwarae antur ac mewn 
ysbytai fel arbenigwyr chwarae a therapyddion 
chwarae.
 
Gadewch i ni beidio ag anghofio bod gan Waith 
Chwarae fel proffesiwn hefyd ei set arbennig 
ei hun o safonau a fframwaith moesegol sy’n 
tanategu’r meddylfryd sy’n sail i’n harferion a’n 
rolau, ac sy’n cysylltu’n glir â’n damcaniaethau 
ar Waith Chwarae, sydd wedi eu hen sefydlu. 
Mae ein Hegwyddorion Gwaith Chware wedi 
eu datblygu a’u sefydlu gan y sector, ac fe’u 
hymddiriedwyd i Grŵp Craffu’r Egwyddorion 
Gwaith Chwarae 2005.
 
Gwaith Chwarae Byd-eang?  
A chwarae’n iaith fyd-eang, a’r Egwyddorion 
Gwaith Chwarae’n cael eu derbyn yn eang ar 
hyd a lled y byd gan y sector Gwaith Chwarae 
ehangach, a’r sawl sy’n ymarfer y tu allan i’r DU, 
gobeithir y daw amser â llais cryfach a grym i 
chwarae a Gwaith Chwarae, a chydag ef gyfle 
i eiriol ar hyd a lled y byd dros chwarae wedi ei 
ddewis yn rhydd, ei gyfarwyddo’n bersonol a’i 
gymell yn gynhenid i bob plentyn.

Esblygiad Chwarae: Sut mae rôl Gwaith Chwarae wedi esblygu?

Adlewyrchu Fel Tîm

Pam gwneud 
amser ar gyfer  

Goruchwyliadau?
Fel Gweithwyr Chwarae rydym yn aml 
mor brysur yn gwneud yn siŵr fod y plant 
yn ein Lleoliad yn hapus ac yn fodlon, 
a chyda mannau cyffrous i chwarae 
ynddynt, prynu adnoddau a glanhau 
ymysg pethau niferus eraill, fel bod 
Goruchwylio yn aml yn cael ei adael ar 
waelod y rhestr o bethau i’w gwneud. Ond 
mae angen i ni gofio pwysigrwydd neilltuo 
amser i gynnal goruchwyliadau. Isod y 
mae rhai rhesymau pam fod arnom angen 
goruchwyliadau a rhai ffyrdd hawdd o 
geisio dod o hyd i le iddynt yn ein bywyd 
gwaith.

Mae goruchwylio’n bwysig oherwydd
• Mae’n rhoi i chi amser i adlewyrchu 

ar eich llwyth gwaith, unrhyw beth 
sy’n eich poeni, a’ch gwaith fel tîm.

• Mae’n rhoi cyfle i chi a’ch rheolwr i 
edrych ar eich perfformiad a rhoi 
clod i chi, neu efallai’n fan priodol i 
roi beirniadaeth adeiladol i chi.

• Mae’n fan cyfrinachol i chi drafod 
unrhyw beth y teimlwch fod angen i 
chi ei drafod.

• Mae’n lle i rannu syniadau a ffyrdd o 
symud ymlaen.

•  Mae’n gyfle i drafod hyfforddiant y 
gallech fod yn awyddus i’w fynychu.

Ffyrdd hawdd o gwblhau goruchwyliad 
os ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod 
o hyd i’r amser
• Os ydych yn ei wneud dros y ffôn, 

gwnewch gyfarfod/goruchwylio ar 
droed.

• Os nad yw’n bosibl i’w wneud yn eich 
Lleoliad, beth am gyfarfod am goffi 
neu ginio.

• Rhowch amser o’r neilltu ar gyfer 
goruchwylio ac archebwch yn nesaf 
cyn i chi adael yr un diwethaf, os 
yw wedi ei archebu, rydych y n fwy 
tebygol o gadw at y sesiwn hwnnw.

• Gwnewch ef dros y ffôn os na allwch 
gyfarfod yn bersonol.
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Cyflenwi cyfarfodydd 
tîm effeithiol

1. Mae paratoi’n allweddol – bydd rhoi ychydig 
o ymdrech i mewn i’r adeg cyn y cyfarfod yn 
‘amser gwerth chweil’. 

Dechreuwch trwy ofyn pam eich bod yn cael y 
cyfarfod yn y lle cyntaf. Os nad ydych yn gwybod 
pam eich bod yn cael y cyfarfod, bydd yn anodd 
ei wneud yn llwyddiannus. Nid oherwydd eich 
bod bob tro’n cael cyfarfodydd tîm ar fore Dydd 
Llun yw’r ateb cywir. Cyn y cyfarfod mae angen 
i chi feddwl am y pynciau i’w trafod a drafftio 
agenda.

2. Trefnu’r cyfarfod a llunio agenda
Gwnewch yn siŵr fod yr amser a’r dyddiad a 
osodwyd ar gyfer y cyfarfodydd tîm yn rhai 
addas i’r holl staff eu mynychu. Cynlluniwch y 
rhain ymlaen llaw fel bod eich staff yn gwybod 
pa bryd ac ym mhle y cynhelir  y cyfarfod.

3. Llunio agenda
• Diffiniwch y cyfarfod.
• Gofynnwch i aelodau eraill o’r tîm am 

fewnbwn.
• Meddyliwch am unrhyw gwestiynau yr 

hoffech roi sylw iddynt.
• Cynlluniwch y tasgau. A ydych am i 

unrhyw un gymryd nodiadau/cofnodion/
camau gweithredu? Os felly, rhowch 

wybod iddynt cyn y cyfarfod.
• Amcangyfrifwch y swm o amser ar bob 

pwnc, mae’n ddefnyddiol rhoi amseriadau 
ar agenda, yna dylech geisio gadw at y 
rhain.

• Nodwch pwy fydd yn arwain ar bob pwnc. 
Cofiwch ei fod yn gyfarfod tîm, felly nid chi 
ddylai gwneud yr holl siarad.

• Cofiwch gynnwys adborth/hanesion 
cadarnhaol yn hwb i forâl.

• Gorffennwch bob cyfarfod gydag 
adolygiad o’r cyfarfod, a rhowch wybod 
i’r rhai sy’n bresennol ddyddiad y cyfarfod 
nesaf.

Gellir lawrlwytho templed o agenda o Camu 
Allan.[SW1] 

4. Cadwch bawb yn y’ cylch cysylltu’
Mae’n bwysig rhoi gwybod i bawb am y cyfarfod 
o leiaf wythnos cyn ei gynnal, ac anfon agenda 
allan i bawb o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod. Os 
oes gofyn i aelodau o’r tîm arwain ar eitem o’r 
agenda, mae’n rhesymol rhoi digon o rybudd 
iddynt cyn y cyfarfod.

5 Cynhwyswch eich tîm yn y cyfarfod.
Mae’n bwysig iawn cael mewnbwn gan aelodau 
o’ch tîm a chynnwys y staff yn y trafodaethau, 
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Goblygiadau treth i staff 
sy’n cymryd ail rôl

gan wneud yn sicr nad yw bob tro’n waith 
un person i ‘redeg y sioe’ a gwaith eraill i 
ddim ond gwrando. Siaradwch am bynciau 
a fydd yn effeithio ar yr holl staff, nid rhai yn 
unig, neu bydd y rhai eraill yn colli diddordeb 
neu’n teimlo’n rhwystredig wrth feddwl y gallai 
gwneud rhywbeth arall fod yn well defnydd o’u 
hamser.

Ystyriwch a oes angen i chi gyfarfod ag ychydig 
aelodau o’r staff i drafod eitem arbennig; os 
felly, trefnwch gyfarfod/trafodaeth ar wahân i’r 
staff hynny yn unig.

6. Peidiwch ag anghofio…
Ceisiwch gadw at yr amser yr ydych wedi 
ei neilltuo, a chadwch eich cyfarfodydd yn 
ddefnyddiol ac yn hwyliog.

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn 
gofyn mewn archwiliadau a ydych yn cael 
cyfarfodydd tîm; cadwch gopïau o’r nodiadau 
neu’r cofnodion a gymerwyd i gyfeirio’n ôl atynt.

Mae rhai rheolwyr/staff yn credu y byddant, 
wrth  gymryd ail rôl yn gorfod talu mwy o dreth 
na phe bai ganddynt ddim ond un, ond nid felly 
y mae fel arfer.

Os ydych yn gweithio, mae gennych hawl i 
ennill swm penodol o arian heb dalu Treth 
Incwm; dyma a elwir yn Lwfans Personol, a’r 
swm hwnnw yw £12,570 am flwyddyn dreth 
2021/22. Byddwch yn talu treth o 20% ddim ond 
ar unrhyw beth a enillir dros ben y ffigur hwnnw 
hyd at drothwy o  £50,000.

Dim ond un Lwfans Personol a fyddwch yn ei 
gael, felly mae’n well fel arfer i’w gymhwyso i’r 
swydd sy’n talu fwyaf i chi. Os ydych yn gweithio 
mewn dwy swydd, ac incwm y  naill na’r llall 
uwchben £12,570, gallwch rannu eich Lwfans 
Personol. Bydd angen i chi ffonio CThEM gan y 
gallant rannu’r cod treth rhwng y ddwy swydd.
Os oes gennych ddwy swydd, ac yn ennill dros 
£184 yr wythnos yn ŷd dwy, yna byddwch yn 
talu YG yn y ddwy swydd.

“Pentre cyfan sy’n magu plentyn.” Gall y 
ddihareb Affricanaidd hon  gael ei chymhwyso 
i Leoliadau Gofal Plant: mae gan bob aelod o 
staff eich Clwb ran i’w chwarae yn ansawdd 
eich darpariaeth ac yn y profiad a gynigir i’r 
plant yn eich  gofal. Felly, mae sicrhau bod 
eich staff yn gweithio’n effeithiol gyda’i gilydd, 
eu bod yn llawn cymhelliad, ac yn teimlo eu 
bod  o werth felly’n hanfodol i ansawdd eich 
darpariaeth, i gadw staff ac i fydd y teuluoedd 
sy’n cyrchu eich gwasanaethau.

Gweithlu cynhwysol yw un yn lle y mae’r holl yn 
teimlo eu bod yn cael eu croesawu, eu parchu 
a’u gwerthfawrogi.
• Anogir yr hol staff i ddatblygu a symud 

yn eu blaenau. Mae Cynlluniau 
Datblygu’n bwynt trafod hanfodol mewn 
goruchwyliadau a staff, a dylai pob lefel o 
brofiad gael y cyfle i gyrchu  hyfforddiant 
a chyfleoedd am Ddatblygiad Proffesiynol 
Parhaus.

• Mae gennych bolisïau yn eu lle sy’n cael 
eu deall gan yr holl reolwyr a staff, ac 
maent wedi eu gwreiddio yn eich arferion 
parthed cyfartaledd, recriwtio teg ac 
amodau gweithio.

• Rhagwelir unrhyw densiynau yn y  
gweithle, neu ymddygiadau sy’n fwlio; 
fe’u nodir ac eir i’r afael â nhw yn syth. 
Byddwch yn debygol o gael polisi gwrth-

Creu gweithle cynhwysol
fwlio yn ei le, ond efallai’n ei ystyried yn 
fwy o ran y plant yr ydych yn eu cefnogi yn 
hytrach na’ch staff. Dylid cymryd unrhyw 
adroddiad o fwlio o ddifrif  a’u trin gyda 
pharch, hyd yn oed os yw’ch profiad chi 
o’r aelod staff sy’n cael ei gyhuddo o 
ymddygiad sy’n fwlio yn wahanol. Gall fod 
yn anodd adnabod bwlio yn y gweithle. 
Gall yr arwyddion gynnwys camdriniaeth 
gyson (bychanu/(belittling/cywilyddio/
jôcs amhriodol), cam-drin systemau 
hierarchaidd er mwyn rhoi unigolion 
arbennig mewn sefyllfa o anfantais, neu 
ymddygiadau eithrio. Gwnewch yn siŵr 
fod gennych weithdrefn glir yn ei lle o ran 
y ffordd yr ymdrinnir ag ymddygiad sy’n 
fwlio, a pheidiwch â’i anwybyddu.

• Rydych yn sicrhau bod meithrin tîm / 
gweithgareddau y tu allan o’r gwaith 
yn gynhwysol ac yn ystyried hoffterau 
amrywiol, galluoedd a chredoau yr holl 
staff. Gall gweithgareddau y tu allan 
o’r diwrnod gwaith fod yn ffordd wych 
o ddatblygu perthnasoedd gweithio 
cadarnhaol, gan gefnogi llesiant a hybu 
morâl. Er y gall fod yn anodd dod o hyd 
i un weithred a fydd yn addas i’r holl 
staff, gallech geisio sicrhau , os nad 
yw un gweithgaredd yn ateb hoffterau 
aelod arbennig o’r staff/grŵp, y bydd y 
gweithgaredd nesaf yn gwneud hynny,

• Mae strategaethau cynhwysol yn cael eu 
cefnogi’n llawn a’u hyrwyddo gan y staff 
hŷn, sy’n arwain trwy esiampl.

• Mae gennych dîm amrywiol. Mae timau 
sy’n amrywiol eu natur ac yn adlewyrchu’r 
gymuned y mae’r Clwb yn ei gwasanaethu 
yn gallu cyflwyno dewis ehangach o 
ddatrysiadau i  broblemau, syniadau 
arloesol i ddatblygu’r ddarpariaeth, ac 
maent yn y pen draw yn gallu diwallu’n 
well anghenion teuluoedd a phlant lleol.

• Rydych yn ymgymryd ag adolygiad 
cynhwysiant. Gallai hyn olygu adolygu 
demograffeg eich staff (e.e. oed, rhywedd, 
gogwydd rhywiol, grŵp ethnig, crefydd, 
anabledd) yn erbyn rôl y swydd, cyfraddau 
cadw a chyflog.  Gallai hefyd gynnwys 
ymgynghoriad staff, e.e. defnyddio 
holiadur i gael syniad o’r canfyddiadau 
sydd ynghylch

        - triniaeth deg,
        - ymddiriedolaeth,
        - perthyn,
        - amrywedd 
        - diogelwch seicolegol.

Â’r data hyn yn eu meddiant, gall Rheolwyr 
adlewyrchu ar dueddiadau neu achosion pryder, 
a defnyddio hyn i roi newidiadau i’r broses ar 
waith (e.e. mewn cysylltiad â recriwtio, symud 
ymlaen, rheoli staff).

Enghraifft 4
Mae Nia yn Bennaeth ysgol. Mae’r rôl 
hon yn golygu ei bod yn ennill £45,000 
y flwyddyn, ond mae hefyd ganddi rôl 
ran amser yn y Clwb Ôl-ysgol y mae ei 
phlant ei hun yn ei fynychu, am £12,000 
y flwyddyn. Mae hyn yn rhoi i Nia incwm o 
£57,000, sy’n golygu ei bod yn ofynnol arni 
i dalu treth o 20% ar unrhyw swm y mae’n 
ei ennill sydd dros £12,570, a threth o 40% 
ar unrhyw swm y mae’n ei ennill sy’n uwch 
na £50,000. Oni bai fod Nia’n hysbysu’r 
CThEM o hyn, yna trethir ei hail swydd ar 
y gyfradd sylfaenol pan ddylid trethu cyfran 
ohoni (£7,000 yn yr achos yma) ar y raddfa 
uwch. Os nad yw Nia’n hysbysu CThEM 
yna bydd gofyn arni dalu  hwn yn ôl ar 
ddiwedd y flwyddyn.

Enghraifft 2 
Mae Dafydd yn gynorthwyydd dysgu rhan 
amser yn yr ysgol ac yn ennill £7,000 yn y 
rôl honno. Mae Dafydd yn cynnig cymryd 
ail rôl yn y lleoliad gofal plant, gan weithio 
drws nesaf, ac mae’n ennill £5,880 yn ei 
ail swydd fel Gweithiwr Chwarae. Cod 
treth Dafydd am y swydd gyntaf fyddai 
C700L ac am yr ail swydd byddai’n C588L 
gan olygu bod Lwfans Personol Dafydd 
wedi ariannu rhwng ei ddwy swydd, ac 
felly ni fyddai’n talu unrhyw dreth ar draws 
y naill rôl na’r llall (Byddai angen  i Dafydd 
ffonio CThEM i roi gwybod iddynt yr hoffai 
rannu ei lwfans personol ar draws y ddwy 
rôl.)

Enghraifft 1 
Mae Jan yn gweithio rhan-amser fel 
dynes ginio yn yr ysgol a rhan amser yn 
y  Clwb Ôl-ysgol. Mae’n ennill £14,000 
fel staff cinio a £6000 yn y clwb. Mae 
ei lwfans personol wedi ei lyncu gan ei 
rôl gyntaf fel dynes ginio. Felly byddai’n 
talu treth o 20% ar y £1430 sydd dros ei 
lwfans personol yn ei rôl gyntaf a 20 o’i 
holl incwm yn ei hail rôl yn y clwb. Rhaid 
i Jan roi gwybod i CThEM fod ganddi 
ddwy rôl neu, fel arall, gallai gael lwfans 
personol yn y ddwy rôl ac yn y diwedd 
fod yn ddyledus i CThEM am dreth na 
thalwyd.

Enghraifft 3
Mae Jessica hefyd yn gynorthwyydd dysgu rhan amser sy’n gweithio mewn ysgol, Y mae’n cynnig cymryd rôl 
rhan amser yn y Clwb Ôl-ysgol sy’n rhedeg ar safle’r ysgol. Mae’r lleoliad yn un a redir gan yr ysgol, ac felly 
byddai angen i Jessica gysylltu ag adran gyflogres yr Awdurdod Lleol i wneud yn eglur a fyddai’r oriau hyn 
yn cael eu cyflawni o dan yr un contract, neu ar gontract ar wahân.  Os yw hyn yn ail gontract, yna byddai 
angen i Jessica gysylltu â CTHEM fel yr uchod. Os yw Jessica yn gweithio o dan yr un contract, a dim ond 
yn gwneud oriau ychwanegol, yna ni fydd angen iddi gysylltu â CThEM. Bydd angen Jessica dalu’r un faint o 
dreth p’un a yw’r gwaith hwn yn cael ei gwblhau o dan un neu ddau gontract. 

eu morâl yn arwain at staff hapus, ac felly 
gwsmeriaid hapus; awydd i wneud yn dda 
a gweithio’n galed, a’r cymhelliad i weld eu 
cyflogwr yn brasgamu ymlaen a llwyddo.  Wedi 
cyfnod anodd yn dilyn y pandemig, mae angen 
i gyflogwyr, yn awr yn fwy nag erioed, i ystyried 
morâl eu staff a pha newidiadau y gellir eu 
gwneud i gadw’r busnes i symud yn ei flaen. 
Dyma rai syniadau i’w hystyried i roi hwb i forâl 
y staff yn eich gweithle:
•  Gwrandewch ar y staff - mae ar y 

staff angen teimlo bod gwerth yn cael 
ei roi arnynt, a’u bod yn rhan o dîm. 
Gellir gwneud hyn drwy arolygon staff, 
goruchwyliadau neu gyfarfodydd tîm, a 
gellir defnyddio’r rhain i drafod materion 
gweithle, llesiant, neu fel rhan o’ch proses 
gynllunio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn 

Rhoi Hwb i Forâl Staff

gweithredu ar unrhyw adborth.
• Diolch - grym dau air. Dywedwch wrth 

eich staff a’ch cydweithwyr eich bod yn eu 
gwerthfawrogi ac yn cydnabod eu gwaith 
caled.

•  Cymhellion i’r staff - edrychwch ar 
syniadau i wobrwyo staff am eu gwaith 
caled. Ystyriwch gynlluniau buddion i’r 
staff, neu ddiwrnod rhydd ar eu pen-
blwydd.

•  Byddwch yn onest â’ch tîm – os ydych 
yn cydnabod bod morâl yn isel, siaradwch 
drwy hyn ac edrychwch am atebion cyn i 
bethau waethygu.

• Cyfathrebu – gwnewch yn siŵr fod pawb 
yn ymwybodol o unrhyw newidiadau i’r 
busnes a allai effeithio arnyn nhw. Cadwch 
y staff yn y ‘cylch cysylltu’ a  rhannwch 

wybodaeth yn gyfartal â phawb rhag 
achosi tybio a dyfalu yn eu plith.

• Cydnabyddwch gryfderau’r staff a 
cheisiwch gynnig cyfleoedd i fynychu 
cwrs hyfforddi i wella’u sgiliau. Yna 
byddant nid yn unig yn teimlo eu 
bod wedi’u cydnabod, ond hefyd â’r 
synnwyr eu bod yn tyfu ac yn cael eu 
cymell.

• Adolygwch a myfyriwch ar brosesau a 
allai fod yn achosi straen i’r staff – a 
ellir eu newid i wneud pethau’n haws?

• Cyfleoedd i adeiladu tîm – treuliwch 
amser fel tîm i ffwrdd o’r gweithle os 
yw hynny’n bosibl.

•  Byddwch â pholisi ‘dim goddef’ yn ei 
le o ran bwlio. Gall bwlio yn y gweithle 
gael effaith enfawr ar forâl y staff.

Mae morâl da yn y gweithle mor 
bwysig a gall wneud gwahaniaeth 
enfawr i lwyddiant unrhyw fusnes. 
Gellir cysylltu morâl yn y gweithle 
i gynhyrchiant, perfformiad a 
bodlonrwydd staff, a heb y rhain 
gall busnesau ddioddef. Bydd cael 
tîm ag agwedd gadarnhaol o ran 

**Mae’n bosibl y byddai’n ofynnol talu YG 
yn y ddwy rôl os bernir bod y busnesau’n 
‘fusnesau cysylltiedig’ – Cysylltwch â CThEM 
yn uniongyrchol am y cyngor diweddaraf. Ceir 
hyd i wybodaeth bellach ar rwymedigaethau 
eich busnes yn achos mwy nag un rôl yma 
- https://www.gov.uk/guidance/what-to-do-if-
your-employee-has-more-than-1-job 

https://www.gov.uk/guidance/what-to-do-if-your-employee-has-more-than-1-job
https://www.gov.uk/guidance/what-to-do-if-your-employee-has-more-than-1-job
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Mae Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal 
Plant, sydd wedi’u hariannu’n Rhanbarthol a 
chan Awdurdodau Lleol ar hyd a lled Cymru, 
yma i’ch cefnogi ymhob agwedd ar eich busnes 
Clwb Gofal Plant Allysgol.

Y gweithlu yw thema newyddlen Gaeaf hwn, ac 
mae ein Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal 
Plant ar hyd a lled Cymru yma i’ch helpu.

Yr Asesiad Gofal Plant Allysgol (AGPA) a 
Staff
Mae ein AGPA yn erfyn gwirio cryno i’ch busnes 
gofal plant, yn eich helpu i gydnabod eich 
llwyddiannau a’r mannau y gellid eu gwella. 
Mae’r adran ar ‘Reoli a Datblygiad Staff’ yn 
enwedig yn ymdrin â’r cofnodion y mae angen 
i chi eu cadw mewn cysylltiad â’ch staff, megis 
contractau, disgrifiadau swydd, geirdaon 
ysgrifenedig, geirdaon GDG, llun modd-
adnabod, prawf o gymwysterau a chynllun 
hyfforddi/datblygu, yn ogystal ag yn gymorth 
i chi ystyried  a oes gennych y lefel ofynnol o 
staff cymwys.

Mae’r adran ar ‘Hyfforddiant ac Ansawdd’ yn 
cynnwys cyfarfodydd tîm, DPP, sefydlu, deall 
mathau o chwarae a mannau chwarae, a 
dulliau o ymyrryd.

Llywodraethiad: Dod yn Sefydliad 
Corfforedig Elusennol
Amcangyfrifwn fod 918 i aelodau pwyllgorau 
gwirfoddoli sy’n helpu i ofalu am 16,443 o 
blant mewn 306 Clwb Allysgol ar draws Cymru. 
Hoffem ddiolch i’n holl Ymddiriedolwyr a’n 
haelodau o Bwyllgorau Rheoli Gwirfoddol 
am eu cyfraniad ardderchog yn cadw plant i 
chwarae a Chymru i ffynnu.
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Yn syml, Cyfranogaeth yw’r broses o ymwneud 
plant a phobl ifanc â’r penderfyniadau a wneir. 
“Mae cyfranogaeth yn un o egwyddorion 
canllaw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn (1989)”. Mae Erthygl 12 
yn disgrifio sut y mae gan blant a phobl ifanc 
yr hawl i fynegi eu barn ac i’r farn honno gael 
ei hystyried pan wneir penderfyniadau sy’n 
effeithio arnynt. Fel Gweithwyr Chwarae rhaid 
i ni sicrhau bod gan blant lais, a’u bod yn 
ymwneud mewn ffordd weithiol â’r prosesau 
penderfynu yn eich Lleoliadau.

Beth yw buddion Cyfranogaeth?
Gall cynnwys plant a phobl ifanc yn y broses o 
benderfynu  helpu i ddatblygu sgiliau cyfathrebu 
cryf. Maent yn ennill yn synnwyr o fod wedi 
cyflawni, a chynnydd yn y gred yn eu galluoedd 
eu hunain i fod â llais, ac i wneud gwahaniaeth 
yn eu cymunedau eu hunain.

Ystyrir Erthygl 12 yn un arbennig o bwysig, gan 
ei bod yn hawl sy’n galluogi, yn grymuso ac 
yn cefnogi plant a phobl ifanc i gyrchu hawliau 
ehangach o fewn y Confensiwn, o fewn y teulu 
a’r gymuned ehangach.

Mae’r egwyddor yn cadarnhau bod plant 
yn ddinasyddion gweithiol, a bod ganddynt 
gyfraniad pwysig i’w wneud i’w teuluoedd a’u 
cymunedau.
 

Beth yw manteision Cyfranogaeth i 
Leoliadau Gofal Plant?
Mae gwrando ar blant a phobl ifanc a 
chydweithio â nhw yn help i ddatblygu 
perthnasoedd cadarnhaol rhwng plant ac 
oedolion. Mae cynnwys plant yn ein gwaith 
yn rhoi grym i blant a phobl ifanc ddiogelu 
eu hunain rhag niwed, a’u cadw rhag bod yn 
anweladwy pan fydd cynlluniau, polisïau’n cael 
eu trafod, gwasanaethau’n cael eu cynllunio, 
neu pan ddoir i benderfyniadau a fydd yn 
effeithio ar eu bywydau.

Mae cyfranogaeth yn rhoi’r gallu i Leoliadau 
ateb yn uniongyrchol anghenion defnyddwyr ei 
wasanaeth yn fwy effeithiol.

Dyma 3 dull o Gyfranogi i roi cychwyn i chi

Pentyrru Syniadau – ffyrdd cyflym a hawdd 
i gasglu syniadau gan grŵp, sy’n arbennig o 
ddefnyddiol wrth recriwtio staff newydd

Beth fydd eu hangen arnoch?
• Siart fflip a pheniau marcio

Beth ddylech ei wneud?
1. Gosodwch bwnc i’w drafod e.e. “Sut un yw 

Gweithiwr Chwarae da?”
2. Dylai’r holl gyfranogwyr weiddi allan eu 

syniadau a’u hysgrifennu ar siart fflip; 
mae’n bwysig cynnwys pob syniad (hyd yn 
oed os ydynt yn ymddangos yn afrealistig 
neu’n amhosibl i’w cyflawni); rhaid i bawb 
fod â llais.

3. Ar ddiwedd y sesiwn sgwrsiwch drwy’r 
syniadau gyda’r grŵp, a gwnewch rai 
penderfyniadau ar y cyd, yn seiliedig ar y 
pwnc a osodir.

4. Gall rhestr o’r  pethau ‘o blaid’ ac ‘yn  
erbyn’ helpu wrth ddod i rai o’r datrysiadau 
anoddaf.

 

Lluniwch furlun celf neu arddangosiad ar 
wal (30munud +) – Ffordd hwyliog, amgen i 
blant a phobl ifanc fynegi eu safbwyntiau a’u 
barnau

Beth fydd eu hangen arnoch?
• Defnyddiau celf a chrefft – paentiau, glud
• Papur
• Taflenni mawr / Cardfwrdd / Defnyddiau
• Brwshys
• Siart fflip a pheniau marcio

Beth ddylech ei wneud?
1. Gosodwch y pwnc neu’r thema ar gyfer y 

murlun e.e. ‘yr hyn yr hoffem i’n clwb fod’.
2.  Gall y plant ddefnyddio’r holl ddefnyddiau 

celf a chrefft i greu cynrychiolaeth weledol 
o’u meddyliau a’u syniadau.

3. Gall y murlun fod yn ddarn mawr o waith 
a wnaed ar y cyd neu’n nifer o luniau llai 
wedi eu huno â’i gilydd.

4. Sgwrsiwch â’r plant wrth iddyn nhw greu. 
Beth maen nhw’n ei greu? Pam eu bod 
nhw’n teimlo y byddai hyn yn syniad da? 
Mae’n bosibl y cewch y dechneg hon yn 
ddefnyddiol ar gyfer y plant tawelaf, neu 
blant ag anghenion arbennig a allent 

Cyfranogaeth
- Beth yw hyn mewn gwirionedd?

deimlo o dan bwysau mewn grŵp mwy.
 

Pleidleisio Dot  – Techneg bleidleisio weledol i 
ateb cwestiwn neu ddod i benderfyniad

Beth fydd eu hangen arnoch?
• Rhestr o syniadau neu gwestiwn i’w ateb
• Sticeri dot neu beniau i wneud dotiau

Beth ddylech ei wneud?
1. Dewiswch destun, pwnc neu gwestiwn i’w 

ateb e.e. “Pa snacs fyddech chi’n hoffi eu 
cael yn y clwb?”.

2. Lluniwch arddangosiad (gyda’r plant) ac 
arddangoswch y rhestr o syniadau mewn 
lle y gall pawb ei gyrchu.

3. Gall plant bleidleisio dros yr hyn y maen 
nhw’n ei ffafrio drwy ddefnyddio un dot.

4. Gall y pleidleisio aros ar agor cyhyd ag y 
bo angen.

5. Pan fydd y bleidlais wedi cau bydd gennych 
gynrychiolaeth weledol o hoffterau’r plant.

Cynghorion Campus ar gyfer cyfranogaeth 
effeithiol
• Cadwch mewn cof oedrannau ac 

anghenion y grŵp.
•  Dechreuwch yn fychan a chadwch 

bethau’n syml nes eich bod y teimlo’n 
hyderus.

• Rhowch sylw i’r lefelau egni yn y grŵp 
ac ymatebwch drwy gyfrwng dulliau o’u 
‘bywiogi’ neu ‘lonyddu’ fel y bo’n addas.

• Crëwch amgylchedd agored a diogel lle’r 
anogir trafodaeth a lle y rhoddir gwerth ar 
farnau.

• Gwnewch yn siŵr fod gan holl aelodau’r 
grŵp lais – gellir addasu’r dulliau fel y bo’r 
angen.

• Uwchlaw popeth, cofiwch nad ddylai 
cyfranogaeth fod yn docynistaidd.  Mae 
gan Blant a Phobl Ifanc yr HAWL i gael 
dweud eu dweud mewn materion sy’n 
effeithio arnyn nhw, ac i’w barn gael ei 
hystyried gan eraill. Rhowch lais iddyn 
nhw.

Gwybodaeth ac adnoddau sydd ar 
gael o  CYMRU IFANC
Mae Cymru Ifanc yn fenter o eiddo Plant yng 
Nghymru, ac wedi ei ariannu gan Lywodraeth 
Cymru. Rydym ynghylch gwrando ar bobl ifanc 
a rhoi grym i’w lleisiau. Mae ein gwaith wedi 
ei adeiladu ar y syniadau o rannu, hysbysu a 
newid.

Ceisiwn wneud hyn drwy sicrhau bod pobl ifanc 
yn cael cyfleoedd i godi materion sy’n bwysig 
iddyn  nhw, a sicrhau bod y rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau, swyddogion polisi, swyddogion 
Llywodraeth Cymru a Gweinidogion yn clywed 
eu lleisiau.
 

Tanategir y gwaith hwn gan Gonfensiwn 
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn (UNCRC) a’r Safonau Cyfranogiad 
Cenedlaethol, Plant a Phobl Ifanc.

Bod â llais– bod â dewis’
https://www.childreninwales.org.uk/children-
young-people/young-wales/

perthnasol.
•  Mae mwy o strwythur i weminarau ar-lein. 

Disgwyliwch themâu megis cyfranogiad 
plant a recriwtio/cadw staff yn y flwyddyn 
newydd.

• Mae gennym hefyd gyfres o weminarau 
wedi eu recordio ymlaen llaw y gallwch 
eu cyrchu drwy e-bostio webinar@
clybiauplantcymru.org.

 

Ewch i dudalen hyfforddi ein gwefan os 
gwelwch yn dda i archebu’ch lle. Edrychwn 
ymlaen at eich gweld yno.

Cysylltwch os gwelwch yn dda â’ch Swyddog 
Datblygu Busnesau Gofal Plant neu’ch Tîm 
Rhanbarthol os hoffech ddod i wybod mwy am 
y gefnogaeth sydd ar gael.

Swyddfa Caerfydd: 
info@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Bae Colwyn:
 info-nw@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Cross Hand: 
info-ww@clybiauplantcymru.org

 

Gall fod yn rhan o bwyllgor rheoli Clwb Gofal 
Plant Allysgol fod yn  bleserus a boddhaus, 
ac mae’n cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau 
newydd. Os yw’ch pwyllgor yn cyflogi staff, yn 
prydlesu eiddo ac yn dod yn rhan o gontractau 
eraill, dylech gyfyngu ar atebolrwydd personol 
a diogelu aelodau’n ddigonol drwy ddod yn 
gorfforedig. Mae gan sefydliad corfforedig 
bersonoliaeth gyfreithiol ynddo’i hun, a gall fynd 
yn rhan o berthnasoedd cyfreithiol yn ei enw ei 
hun.

Gall Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs helpu 
pwyllgorau sy’n gymdeithasau anghorfforedig 
gyfyngu ar eu cyfrifoldeb personol drwy eu 
helpu i drosi i strwythur sy’n cynnig mwy 
o ddiogelwch, ac mae’n argymell y model, 
Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE).

Mae gan y model hwn y fantais ychwanegol o 
fynediad at fwy o grantiau ac ariannu. Rydym 
eisoes wedi cefnogi 16 o bwyllgorau a reolir yn 
wirfoddol ar hyd a lled Cymru i ddod yn SCEau, 
ac rydym yn cefnogi mewn ffordd weithiol 13 
pellach.

Gallwn roi cefnogaeth gam wrth gam i helpu 
Clybiau i symud i’r strwythur mwy diogel hwn. 
Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Cysylltu
We hold regular online network events and you 
can join at any time.  
• Rydym yn cynnal digwyddiadau 

rhwydwaith ar-lein rheolaidd, a gallwch 
ymuno ar unrhyw adeg.

• Cynhelir Clybiau Hwb ar yr 2ail Ddydd 
Iau o bob mis drwy Zoom 18:30 - 19:30 
lle caiff Lleoliadau’r cyfle i drafod pynciau 

Cysylltu a Chefnogi Clybiau Gofal Plant Allysgol a Chymunedau, 
wedi ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Lotri Genedlaethol

https://www.childreninwales.org.uk/children-young-people/young-wales/
https://www.childreninwales.org.uk/children-young-people/young-wales/
mailto:webinar@clybiauplantcymru.org
mailto:webinar@clybiauplantcymru.org
mailto:info@clybiauplantcymru.org
mailto:info-nw@clybiauplantcymru.org
mailto:info-ww@clybiauplantcymru.org
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Rydych wedi cymryd yr amser i recriwtio a 
chyflogi aelodau staff sydd â’r un ethos â’ch 
Lleoliad, ac sy’n unigolion wedi eu cymhwyso’n 
dda, sy’n frwdfrydig ac ag ymroddiad i’ch 
Lleoliad. Mae cadw’r staff hynny a’ch tîm i’w 
ffafrio dros recriwtio aelodau newydd i’r tîm, a 
allai fynd â llawer o amser, ac  yn broses ddrud.
Y tîm gorau i’w gael yw’r rhai y cynigir swydd 
arall iddynt ond sydd eto’n penderfynu aros  
lle y maent. Nid yw adeiladu tîm o’r math 
yma’n dod yn hawdd, ac mae’n golygu yr un 
ymroddiad gan y cyflogwr â’r cyflogai.

Y cam cyntaf yw  gweld bod 3 math o ymroddiad 
sydd gan gyflogai tuag atoch. Edrychwch ar 
eich staff a nodwch pa fath y gallent fod:
• Math 1: Yn Weithiol Ymgysylltiol  - 

Dyma’r rhai sy’n llawn angerdd, maent 
yn darparu syniadau newydd, ac yn aml 
yn mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir 
ganddynt.

• Math 2: Ddim wedi’u Hymgysylltu – 
Mae’r aelodau hyn o’r staff yn rhoi eu 
hamser, ond nid cymaint o angerdd â 
math 1; gallant yn aml ddim ond ei weld 
fel gwaith.

• Math 3: Yn Weithiol Ddatgysylltiol – Er 
ein bod yn gobeithio nad oes gennych 
aelodau staff sy’n syrthio i’r categori yma, 
mae’r rhain yn hawdd eu hadnabod; 
maent yn tueddu i fod yn anhapus, ac ag 
agweddau negyddol.

Yn llawer rhy aml, mae staff yn dechrau yn 
rhai gweithiol ymgysylltiol, ond dros amser yn 
dechrau datgysylltu, felly y cam nesaf yw deall 
y rôl yr ydych chi’n eu chwarae yn eu math 
ymgysylltiol. Gofynnwch i chi eich hyn, a ydych 
yn mynd ati i’w cynnwys yn y broses gynllunio, 
gan gydnabpd a gwerthfawrogi eu mewnbwn 
i’ch busnes?

Drwy siarad â’ch staff, gwrando ar eu meddyliau 
a’u syniadau, rydych nid yn unig yn dangos eich 
ymroddiad a’ch ymgysylltiad â nhw, ond hefyd 
yn eu grymuso i fod yn awyddus i ymgysylltu 
ac ymroi i helpu eu Clwb Gofal Plant Allysgol i 
adfywio a ffynnu.

10 ffordd o fynd ati i gael staff i ymgysylltu 
mewn cyfarfodydd goruchwylio

Mae’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn 
nodi’n benodol fod yr holl staff sy’n cael eu 
talu’n derbyn goruchwyliaeth un-i-un, sy’n eu 
hannog i feddwl am ansawdd eu harferion a 
chodi unrhyw bryderon ynghylch diogelu.

Rhowch gynnig ar ein 10 cyngor ar oruchwylio 
er mwyn meithrin perthnasoedd dilys a 
chadarnhaol.

1 Cydweithiwch ar agenda cyfarfod cyn y 
cyfarfod goruchwylio
Anogwch y staff i ychwanegu pwyntiau trafod i 
agendâu cyfarfodydd fel y gellir cytuno arnynt 
ar y cyd, a’ch bod yn gwybod beth y maen nhw 
am siarad amdano ymlaen llaw.
 
2 Osgowch ymyriadau a gwnewch yn siŵr y 
cewch breifatrwydd
Byddwch yn wrandäwr gweithiol. Gosodwch 
eich ffôn a’ch gliniadur ar do not disturb, a 
rhowch eich holl sylw i’r aelod o’r staff. Peidiwch 
â chael gadael i’ch agenda a’ch syniadau eich 
hunain fynd â’ch sylw. Gwrandewch yn ofalus 
ar eich aelod o’r staff a gwnewch yn sicr bod 
man preifat i’w gael lle gallwch gyfarfod a siarad 
yn rhydd.
 
3 Amrywiwch y lleoliad os gallwch
Gall cyfarfod yn yr un lle bob tro deimlo’n 
ailadroddus. Cymerwch eich cyfarfodydd i’r 
tu allan weithiau ac ewch am dro. Gall gadael 
eich man gwaith fod yn hwb i greadigrwydd a 
hefyd ei gwneud yn haws cael sgyrsiau anodd. 
Wrth gerdded, mae emosiynau’n llai amlwg, ac 
rydych yn tueddu i edrych yn yr un cyfeiriad yn 
hytrach nag ar eich gilydd.
 
4 Neilltuwch ddigon o amser
Gall rhoi sylw di-ymyrraeth atgyfnerthu 
perthnasoedd cadarnhaol â’r staff. Peidiwch â 
bod yn hwyr, bod mewn bryd na mynd dros yr 
amser mewn cyfarfodydd. Ymrwymwch i gynnal 
goruchwyliadau a pheidiwch â’u cynllunio yn 
syth cyn neu ar ôl cyfarfodydd eraill.
 
5 Gofynnwch am lesiant cyffredinol
Gwnewch gysylltiadau â’ch staff a byddwch 
ar gael. Bydd y staff yn gwerthfawrogi eich 
empathi a’ch trugaredd, a bydd hyn yn eich 
galluogi i adeiladu perthnasoedd mwy dilys yn 
y gwaith. Gallech ofyn cwestiynau megis:
• Sut wyt ti’n teimlo?
• Beth sy’n dy wneud di’n fodlon neu’n 

anfodlon?
• Beth ydych chi wedi ei ddysgu yn 

ddiweddar, a beth yn fwy a hoffech ei 
ddysgu?

Gall cwestiynau mwy personol weithiau arwain 
at sgyrsiau anoddach, er y gall hyn hefyd greu 
diwylliant mwy agored a chadarnhaol.

Cofiwch yr hyn y dywedodd yr aelodau staff 
wrthych mewn cyfarfodydd blaenorol.
 
6 Gadewch i’r staff wneud y rhan fwyaf o’r 
siarad
Yn ddelfrydol, y person yr ydych yn ei oruchwylio 
a fydd yn arwain y drafodaeth. Gallwch annog 
hyn drwy rannu agenda ac annog gweithwyr i 
baratoi pwyntiau penodol i’w trafod.
• Ychwanegwch brociau ar ffurf cwestiynau 

i’w cael i feddwl am y pynciau dyfnach 
hynny cyn y cyfarfod.

• Symudwch eu pwyntiau trafod i frig yr 
agenda (er mwyn eu cael nhw i ddechrau’r 
sgwrs).

 
7 Gwrandewch a mynnwch eglurdeb
Gwrandewch a mynnwch eglurdeb er mwyn 
i chi allu deall sut y mae’r staff yn teimlo, a’u 
dyheadau. Ni ddylai cyfnewid diweddariadau 
i brosiectau a rhannu gwybodaeth megis 
ystadegau gymryd y cyfan o’r cyfarfod pan ellir 
eu he-bostio. Yn hytrach trafodwch:
• Blaenoriaethau
• Deinameg y Tîm
• Ymgysylltiad cyffredinol
• Heriau a rhwystrau
• Dyheadau ac amcanion o ran gyrfa
• Adborth a cheisiadau am newid
 
Dylai goruchwyliadau fod ynghylch yr hyn sydd 
o gymorth i’r aelod o’r staff.
 
8 Dilynwch yr eitemau i’w gweithredu
Bydd eich cyfarfod yn aml yn esgor ar eitemau 
i weithredu arnynt neu gamau nesaf, a rhaid 
i chi sicrhau eu bod yn dilyn y rhain drwodd.  
Bydd gwneud cofnod ysgrifenedig o’r rhain yn 
eich galluogi i gadw llygad ar yr addewidion hyn 
a’r dilyniant mewn cyfarfodydd yn nes ymlaen. 
Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio 
ar feithrin perthnasoedd cadarnhaol ac 
ymddiriedaeth ar y cyd â’r staff.
 
9 Ceisiwch adborth
Gofynnwch i’r staff am adborth ar eich 
goruchwyliadau/cyfarfodydd. A ydynt yn teimlo 
eu bod yn ddefnydd da o’u hamser? A oes 
gwahanol fformat yr hoffent roi cynnig arno? 
Mae gofyn i’r staff yn rhan bwysig o wella’r 
diwylliant a gwella arferion.
 
10 Cynlluniwch gyfarfodydd rheolaidd
Mae cyfathrebu aml  rhwng staff drwy 
gyfarfodydd goruchwylio rheoliad yn meithrin 
perthnasoedd gweithio ardderchog, yn gwella 
cynhyrchiant y tîm ac yn eich helpu i fod yn 
ymwybodol o broblemau.
 
Am wybodaeth bellach, mae Cam 11 yn 
Camu Allan yn ardal aelodau ein gwefan yn 
cynnwys templedi ar gyfer contract a record 
goruchwylio a chynllun datblygu staff. Mae 
Gofal Cymdeithasol Cymru hefyd yn diweddaru 
eu harweiniad ar Oruchwylio ac Arfarnu Da.

Rydym oll yn gwybod am bwysigrwydd cymryd 
toriadau rheolaidd a thoriadau am ginio yn y 
gwaith, neu hyd yn oed ddim ond cael seibiant 
a chymryd 2 funud i anadlu, adfeddiannu 
a ffocysu. Mae astudiaethau wedi dangos 
bod cymryd toriadau rheolaidd yn hwb i 
gynhyrchiant a ffocws, yn gwella’r galluoedd i 
ymdopi, dod i benderfyniadau a deallusrwydd 
emosiynol - y cyfan hyn yn bethau y gall y rhai 
sy’n gweithio gyda phlant elwa ohonynt. Dyma 
ambell i gyngor  campus y gall eich Lleoliad eu 
hystyried i annog a chefnogi staff wrth iddynt 
gymryd hoe:
• Ewch am dro – ewch i gerdded y tu allan 

o gwmpas y safle, rownd y bloc neu 
i’r siop leol ac yn ôl. Ceisiwch amseru 
gwahanol lwybrau i weld pa rai y gellir eu 
cymryd o fewn amser toriadau. Anogwch 
gydweithwyr i weld manteision cerdded, 
cymryd awyr iach ac amser i feddwl. 
Rhannwch syniadau am bodlediadau neu 
gerddoriaeth i wrando arni wrth gerdded, 
neu dechreuwch grŵp. Ceisiwch gerdded 
fel tîm ar gyfer cyfarfodydd tîm yn hytrach 
nag eistedd o gwmpas desg.

• Byddwch â dewis o lyfrau neu gylchgronau 
ar gael er mwyn i chi allu eistedd a darllen 
pan fyddwch yn cael hoe. Ceisiwch 

Pam Cadw Staff? Cymerwch Hoe
gynnwys amrywiaeth eang o lyfrau a 
allai hyrwyddo hunan-help neu hobïau. 
Gofynnwch i rieni a staff ddod i mewn ag 
unrhyw lyfrau nad oes arnynt eu heisiau 
bellach gartref.

• Ewch ati i ymarfer ‘Ymwybyddiaeth’ – mae 
nifer o weithgareddau ‘Ymwybyddiaeth’ y 
gellir eu gwneud mewn llai nag ychydig 
funudau, rhai mewn 60 eiliad. Mae nifer 
fawr o wefannau a chyfleoedd hyfforddi 
ar gyfer staff er mwyn iddynt ddysgu 
am fanteision ymarfer ymwybyddiaeth. 
Gwnewch hyn pan fyddwch ar doriadau, 
wrth gymudo i’r gwaith, wrth gasglu’r plant 
neu hyd y n oed ar ddiwedd y diwrnod 
gwaith.

•  Ewch i’r tu allan – os oes gan eich 
Lleoliad ardd neu faint neu hyd yn oed 
barc lleol, ceisiwch dreulio rhywfaint o 
amser y tu allan ar doriadau – efallai y 
gallech gadw blanced with law i eistedd 
arni, neu i’ch cadw’n gynnes yn ystod y 
misoedd oerach.

•  Byddwch yn drefnus – defnyddiwch yr 
amser i gynllunio prydau neu restrau siopa 
– dyma ffordd o deimlo’n drefnus ac mewn 
rheolaeth o gydbwysedd rhwng gwaith a 
bywyd. Cadwch lyfrau ryseitiau wrth law i 

rannu syniadau.
• Yn bryd gweithio’r corff? - Os ydych yn 

cael toriad digon hir i allu cynnwys sesiwn 
cadw’n ffit - beth am wneud! Dyma’r ffordd 
berffaith o deimlo’n dda ac yn llawn egni 
yn dod yn ôl i’r man gwaith!

•  Amser Mwytho - cadwch fygydau wyneb, 
hufen dwylo neu hyd yn oed sba traed wrth 
law ar gyfer yr adegau  y  bydd arnoch chi 
a’ch cydweithwyr angen ychydig o fwytho.

• · Peidiwch ag anghofio bwyta ac adennill 
eich egni ar doriad - mae gweithio gyda 
phlant yn cymryd llawer o egni! Cadwch 
bowlen o ffrwyth wrth law a’i hail-lenwi bob 
wythnos’ rhowch drît o goffi arbennig i’ch 
cydweithwyr neu cymerwch eich tro i ddod 
â thrît i mewn y gall pawb ei rannu. Does 
dim yn well na bwyd am ddod â phobl at 
ei gilydd!

 
Os ydych chi neu’ch cydweithwyr yn gweithio 
shifftiau rhy fyr i gael toriadau, gwnewch yn 
siŵr eich bod yn treulio’ch amser cymudo neu’n 
syth wedi cyrraedd eich gwaith yn effeithiol, neu 
beth ddim ond eistedd am 5 munud ar ddiwedd 
shifft i orffwys cyn gadael i fynd adref neu i 
swydd arall.



Fel Rheolwyr, gallai fod adegau pan fyddwch 
yn wynebu sgyrsiau anodd ag aelodau o’ch 
tîm. Gallai hyn fod mewn perthynas â rheoli 
perfformiad unigolyn/tîm (e.e. methu ag ateb 
y gofynion a osodwyd yn y disgrifiad swydd, 
camau a godwyd mewn archwiliad Arolygiaeth 
Gofal Cymru [AGC]), materion ynghylch cod 
ymddygiad (e.e. cod gwisg, ymddygiad sy’n 
fwlio, y defnydd o iaith anaddas, y defnydd o 
ffonau symudol, cadw amser), ymdrin â chwyn/
proses ddisgyblaethol neu drafod diswyddiadau 
posibl gyda’r unigolion/y tîm ehangach.

Gall y trafodaethau anodd hyn roi bod i 
orbryder, nid yn unig i’r aelod o’r staff ond hefyd 
i’r Rheolwr, a gall y disgwyliad hwn arwain 
at duedd i ohirio’r trafodaethau am gyfnod 
mor hir â phosibl. Er hynny, gall problemau/
sefyllfaoedd waethygu pan nad ydynt yn cael 
eu trin yn syth, ac felly gall mynd i’r afael â 
phethau yn rhyngweithiol mor gynnar â phosibl 
fod yn gymorth i ddod o hyd i atebion mwy 
effeithiol a chefnogi perthnasoedd gwaith wrth 
symud ymlaen.

Ymhlith y pethau yr hoffech eu hystyried efallai 
y mae:

Cyn y sgwrs
Cynlluniwch Ymlaen Llaw
Nid yw byth yn ddoeth gamu’n syth i mewn i  
sgwrs anodd pan fydd yng ngwres y foment 
heb gynllunio a sicrhau eich bod wedi gwneud 
unrhyw ymchwil gofynnol ac wedi casglu 
unrhyw adnoddau gofynnol. Cyn taclo â mater 
anodd mae’n syniad da i:
• Ystyried yr hyn a ddigwyddodd i wneud 

sgwrs yma’n angenrheidiol. O ble y daeth 
eich gwybodaeth – a yw’n rhywbeth yr 
ydych chi wedi sylw arno? Os yw’r mater 
mewn perthynas â chamau/ymddygiadau 
aelod o’r staff, a oes unrhyw dystiolaeth 
ffeithiol ar gael parthed bwriadau? A oes 
unrhyw bobl (yn cynnwys eich hun) wedi 
cyfrannu at y broblem?

• Deallwch eich teimladau. Mae 
emosiynau’n normal ac yn ymateb dynol 
naturiol, ond a ydyn nhw’n cymylu’ch 
barn? Er ei bod yn bwysig gweithredu’n 
gyflym o ran sgyrsiau anodd a oes arnoch 
angen rhywfaint o amser i ganiatáu i 
emosiynau ddod yn fwy rheolaidd?

• Meddyliwch am yr hyn y gobeithiwch ei 
gyflawni drwy gael y sgwrs anodd, a phwy 
a ddylai fod ynglŷn â hyn efallai i ddatrys 
unrhyw broblem.

• Ystyriwch bwy y mae angen iddynt fod 
yn bresennol. Efallai mai goruchwyliadau 
a fyddai’n fwyaf addas i’r trafodaethau 
dechreuol, lle cymerir nodiadau a lle gellir 
trafod problemau a datrysiadau’n breifat. 
Ond gallai hyn amrywiom, yn ddibynnol ar 
bwnc y sgwrs anodd; mewn achosion o 
ddiswyddo, os yw’n effeithio ar yr holl staff, 
gallai fod yn well cynnal y sgwrs gyda’r 
tîm llawn fel y gallant fod yn ffynonellau 

cefnogaeth i’w gilydd, ac er mwyn atal 
unrhyw sïon gan y rhai a glywodd y 
newyddion gyntaf.

• Ystyriwch sut y gellir trafod yr holl 
safbwyntiau (eich safbwynt chi, eiddo’r 
aelod o’r staff a chydweithwyr) a sicrhau 
bod gan yr aelod o’r staff gyfle i egluro eu 
safbwynt yn rhan o’r drafodaeth.

 

Gogwydd yn gwneud gwahaniaeth
O ran eich gofid eich hun ynhylch y sgwrs 
sydd i ddod, gall fod o helpu i’w roi gogwydd 
arall arni yn eich meddwl. Yn hytrach na’i 
labelu’n un ’anodd’ a chanolbwyntio ar y 
canlyniadau negyddol posibl, canolbwyntiwch 
ar y canlyniadau adeiladol. Bydd sgwrs o’r fath 
yn gymorth i gryfhau’r cyfathrebu rhyngoch 
chi a’ch aelod/tîm o staff a’ch helpu i ddod o 
hyd i ffordd ymlaen. Yn achos materion rheoli 
perfformiad/ymddygiad, gall rhoi adborth 
clir, diamwys ac amserol gynorthwyo’ch 
staff i roi sylw i faterion cyn iddynt gyrraedd 
y cam disgyblaethol. Os yw’r sefyllfa eisoes 
wedi cyrraedd y cam o weithredu swyddogol 
(disgyblaethol/achwynnol), mae cael y sgwrs 
anodd yn un cam agosach at ei datrys.
 

Mynnwch Gyngor
Gydag unrhyw sgyrsiau anodd, mae’n hanfodol 
eich bod yn sicrhau eich bod yn glynu at y 
polisïau a’r gweithdrefnau sydd gennych yn eu 
lle, a’ch bod yn cymryd cyngor arbenigwyr lle 
bo hynny’n gymwys i wneud yn siŵr eich bod yn 
gweithredu yn ôl y ddeddfwriaeth ar gyflogaeth, 
y n enwedig wrth ymdrin â diswyddiadau, 
sefyllfaoedd o ddisgyblu neu achwynion. Mae 
ACAS  yn ffynhonnell wybodaeth ragorol, 
o ran y canllawiau ysgrifenedig, ond hefyd 
drwy eu llinell gymorth. Mae ein Swyddogion 
Datblygu Busnesau Gofal Plant hefyd wrth law 
i roi cefnogaeth, ond nid ydynt yn arbenigwyr 
cyfreithiol, felly byddant bob tro’n cyfeirio at 
ffynonellau eraill o arbenigrwydd lle bo hynny’n 
ofynnol.
 

Ymchwilio i dechnegau
Fel Rheolwr, mae’n bosibl bod gennych ddull 
rheoli/arweinyddol yr ydych wedi ei fireinio yn 
ystod eich amser yn y swydd. A yw’r sefyllfa 
arbennig hon, neu’r aelod arbennig hwn o’r 
staff, yn ymateb yn dda i’ch dull arferol o reoli? 
A oes rhywbeth y gallech ei wneud yn wahanol 
i wella’r canlyniadau? Un dechneg y byddech 
efallai am roi cynnig arni  yw ‘Cymell’. Nid  
ystyrir  bod Cymhellwr o angenrheidrwydd yn 
arbenigwr, ond y  mae yno i’w gwneud yn haws 
i’r unigolyn ddod i’w ddatrysiad ei hun. Tra bod 
mentora neu hyfforddi’n seiliedig ar y syniad o’r 
‘athro’ yn cyflwyno gwybodaeth, mae Cymell yn 
seiliedig ar y gred fod gan  yr unigolyn y gallu 
i ddod o hyd i’w datrysiadau eu hunain. Gall 
‘Cymell’ fod yn ffordd dda o rymuso staff, ond 
hefyd o hwyluso newid yn y tymor hir, yn hytrach 
na bod aelodau o’r staff yn mynd yn ddibynnol 
ar eu Rheolwyr am ddatrysiadau i broblemau 
yn y dyfodol. Mae nifer o wahanol fodelau 
‘cymell’ o gwmpas - un ohonynt yw model OCR 

(ni ddylid drysu rhyngddo a’n Hasesiad Gofal 
Plant Allysgol [OSCA]!), a gallwch ddarllen mwy 
am y model hwn yma .
 

Ystyriwch Iechyd Meddyliol
Gall sgyrsiau anodd godi o faterion iechyd 
meddyliol (e.e. iselder/gorbryder yn arwain at 
broblemau perfformiad) neu gallent arwain at 
heriau iechyd meddyliol (e.e. trafodaethau ar 
ddiswyddiadau, sefyllfaoedd disgyblu). Er ei 
bod yn hanfodol bod sgyrsiau’n dal i ddigwydd 
er mwyn cael datrysiadau (gan y gall osgoi 
sgyrsiau, yn ei hunan, arwain at fwy o bwysau 
ar iechyd meddyliol) y mae hefyd yn bwysig 
gwneud yn siŵr fod iechyd meddyliol yn 
ystyriaeth.
• Bod yn gadarnhaol ac â’r ffocws ar 

ddatrysiad
• Os yw’ch cyflogai yn teimlo’n gyffyrddus 

yn trafod ei iechyd meddyliol, a allwch chi 
drafod yn gyfrinachol a oes sbardunau/
achoswyr straen sy’n effeithio ar y 
broblem?

• A ydyn nhw’n derbyn y gefnogaeth y mae 
arnynt ei hangen? A ydyn nhw’n cael y 
gefnogaeth sydd ei hangen arnynt – a oes 
yna unrhyw beth ychwanegol (gennych chi 
neu gan ffynhonnell allanol/broffesiynol) a 
fyddai o help?

• A ydynt wedi dod i unrhyw ddatrysiadau, 
ac os nad yw’r rhain yn addas, a oes 
cyfaddawd y gellid dod iddo?

• Bydd rhoi sylw i’r pwyntiau eraill yn yr 
erthygl hon hefyd yn cefnogi iechyd 
meddyliol.

• A oes addasiadau y gellid eu gwneud i 
dasgau/cyfrifoldebau dyddiol?

• Mae Managers Guide to Mental Health 
sefydliad Mind yn ffynhonnell ddefnyddiol 
o wybodaeth ychwanegol.

• Rhaid i chi sicrhau na chymerir unrhyw 
gamau gwrthwynebus yn erbyn unrhyw 
gyflogai â phroblemau iechyd meddyliol 
(Deddf Cyfartaledd 20210).

 

Ystyriwch pryd/ym mhle
Cyn dechrau sgwrs anodd, gwnewch yn siŵr 
eich bod chi (a’ch aelod staff) wedi cael digon 
o amser (e.e. mae’n debygol na fyddai 5 
munud cyn i’r plant gyrraedd yn amser addas). 
Hefyd, ystyriwch ym mhle y dylai’r drafodaeth 
ddigwydd. Yn ddelfrydol, lle tawel, preifat 
mewn amgylchfyd llonydd yw’r mwyaf priodol. 
A oes lle addas yn eich man gwaith. A ddylai’r 
drafodaeth ddigwydd o bell, y tu allan i oriau’r 
Clwb? A oes lleoliad arall a fyddai’n addas, ac 
yn eich cefnogi chi a’ch aelod staff i deimlo’n 
gyffyrddus ac i siarad yn agored ac yn onest?
 

Yn ystod y sgwrs
Gwrandewch
Rhowch wrando gweithiol <https://www.
mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.
htm> ar waith i wneud yn sicr fod staff yn teimlo 
eu bod  yn cael gwrandawiad ac yn cael eu 
gwerthfawrogi. Peidiwch â chymryd yn ganiataol 

eich bod yn gwybod beth yw eu bwriadau na’r 
stori lawn. Peidiwch â bod ofn cyfnodau o 
dawelwch - os ydych yn gofyn cwestiwn, neu 
os ydych yn gorffen gwneud pwynt, caniatewch 
y distawrwydd sy’n dilyn. Weithiau mae ar bobl 
angen amser i roi ffurf ar eu meddyliau, yn 
enwedig yn ystod sgyrsiau anodd, a gall fod yn 
rhy gyflym i lenwi’r distawrwydd olygu y gellid 
colli gwybodaeth werthfawr a’i adael heb ei nodi 
ar lafar.
 

Cadwch at y ffeithiau
Ceisiwch ymagweddu at y sgwrs fel trydydd 
parti niwtral. Osgowch achlust gymaint â phosibl 
a chanolbwyntiwch ar wybodaeth ffeithiol a 
sefyllfaol/yn seiliedig ar weithredu yn hytrach 
na beirniadaeth ar gymeriad/personoliaeth.
 

Ffocws ar ddatrysiadau
Er ei bod yn bwysig rhoi sylw (yn ffeithiol) 
i gamau/ymddygiadau/materion sydd wedi 
arwain at y sefyllfa, gall canolbwyntio’n ormodol 
ar y ‘broblem’ adael staff yn teimlo’n ddi-hid ac 
yn ansicr ynghylch pa gam i’w gymryd nesaf. 
Ceisiwch ganolbwyntio’r rhan fwyaf o’r sgwrs ar 
ddatrysiadau posibl.  Yn achos diswyddiadau lle 
nad yw ‘datrysiadau’ yn bosibl, canolbwyntiwch 
ar fod mor glir a thryloyw ynghylch sut broses y 
bydd hi, yr hyn a fydd yn ofynnol gan y staff a’r 
hyn y gallant eu disgwyl gennych chi, ynghyd 
â graddfeydd amser. Gosodwch dargedau/
amcanion clir a chadwch gofnod o’r hyn a 

gytunwyd a pha bryd y bydd yn cael ei adolygu.
Cynigiwch Gefnogaeth
Mewn achosion o reoli perfformiad neu ambell 
i fater ynghylch y cod ymddygiad, gofynnwch 
i’r aelod o’r staff pa bethau sydd eu hangen 
arnynt i ddatrys y broblem/gwella. A oes arnynt 
angen cefnogaeth benodol oddi wrthych chi? A 
oes hyfforddiant y  gellir ei gyrchu? A oes aelod 
arall o’r staff a allai gymryd rôl bydi/mentor? 
Cyfeiriwch aelodau eich staff i ffynonellau 
allanol o gefnogaeth lle bo hynny’n berthnasol, 
yn enwedig lle byddwch â phryderon ynghylch 
eu hiechyd meddwl a’u llesiant.
 

Wedi’r sgwrs
Myfyriwch
Fel bodau dynol nid ydynt byth yn peidio â 
dysgu, ac mae’n bwysig cymryd rhywfaint o 

Rheoli Sgyrsiau 
Anodd

Yn eich clwb gallai fod goblygiadau o ran amser 
a allai achosi anawsterau i gyflawni’r tasgau 
gweinyddol a chofnodi ar sail ddyddiol. Er bod 
taer angen am recriwtio staff i sicrhau eich bod 
yn cyrraedd y cymarebau staff gofynnol, y mae 
o’r pwys pennaf eich bod, wrth recriwtio staff 
newydd i bob rôl, yn sicrhau eich bod yn eich 
diogelu eich hun, eich tîm o staff a hefyd y plant 
a’r teuluoedd sy’n mynychu eich gwasanaeth
.
Mae nifer o Ddarparwyr Gofal Plant yn cwblhau 
prosesau recriwtio llym a chadarn wrth gyflogi 
staff i’w Lleoliad, ond y mae’n hawdd iawn mynd 
yn hunanfodlon ac yna fethu mewn meysydd 
lle gallech fod â bylchau,. Gallai hyn effeithio 
ar ansawdd y staff yr ydych yn eu recriwtio, a 
hefyd eich rhoi chi a’ch tîm mewn safleoedd 
hyglwyf. Y mae mor bwysig eich bod yn rhoi 
sylw i fanylion y broses i’ch galluogi i ddiogelu 
eich hunain, eich staff a hefyd y plant yn eich 
gofal. Yn awr yn fwy nag erioed rydym y ngweld 
bod galw mawr am staff Gwaith Chwarae a 
Gofal Plant ar draws y sector. I wneud yn sicr 
eich bod yn llenwi’r swyddi gwag yn ogystal 
â sefydlu a chadw’r staff, bydd cael system 
ddiogel ar gyfer prosesau recriwtio yn eich 
galluogi i gyflogi tîm cymwysedig mewn ffordd 
ddiogel ac amserol.

Bydd creu polisi recriwtio mwy diogel i’n 
sefydliad yn eich helpu i sicrhau bod gennych 
bolisïau a gweithdrefnau cyffredinol yn eu lle. 
Bydd hyn yn help i chi osod i lawr ymroddiad 
eich clwb i recriwtio’r tîm mwyaf addas, ac, 
thrwy fod â phrosesau cadarn, yn anfon neges 
glir i’ch staff neu ymgeiswyr posibl eich bod 
yn rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch pawb sy’n 
cyrchu eich darpariaeth.

Wrth greu eich polisi, dylech gynnwys proses 

glir sy’n eich helpu i nodi bylchau yng nghais 
yr ymgeisydd. Bydd hyn yn gymorth i chi gael 
darlun clir o resymau’r ymgeiswyr dros wneud 
cais i’ch darpariaeth chi, ac i ddeall eu hethos 
gwaith a’u gwerthoedd. Bydd hyn yn ei dro 
yn eich cefnogi i ddod o hyd i’r ymgeiswyr a 
fydd yn awyddus i gael eu cyflogi yn y tymor 
hir. Bydd bod â gweledigaeth glir o’r dechrau, 
o’ch hysbysebion drwodd i’r amser y byddwch 
yn cynnig y swydd, yn eich galluogi i gyflogi’r 
ymgeisydd gorau. Bydd cwtogi ar y  broses 
yma’n rhoi cyfle i ymgeiswyr na fyddent efallai 
â’r cyfiawnhad cywir dros ymgeisio am y rôl, 
i gymryd eich amser ac achosi pryderon i chi 
wrth symud ymlaen, yn ogystal â rhoi’r staff a’r 
plant mewn risg bosibl.
Mae’n bwysig eich bod yn cwestiynu ac yn 
herio unrhyw feysydd na fyddai’n glir yn y 
broses hon. Gwnewch yn siŵr eich bod yn 
deall pam na fyddai ymgeisydd, efallai, wedi 
bod yn gweithio am gyfnod o amser, a bod y 
rheswm wedi’i gyfiawnhau. Bydd cwestiynu a 
deall bylchau yn y gyflogaeth yn cryfhau eich 
proses ac yn eich galluogi i weld pa ymgeisydd 
y byddwch yn dymuno ei gael. Wrth gynnal 
gwiriadau’r GDG mae’n bwysig deall ei bod yn 
gyfrifoldeb arnoch i ddatgelu unrhyw bryderon 
ynghylch yr ymgeisydd, a hefyd i gwestiynu 
unrhyw ddatgeliadau a wnaed yn ystod y 
cyfweliad.
 
10 Cyngor Campus am recriwtio 
diogelach
1. Diffiniwch y disgrifiad sydd a’r fanyleb 

sydd wrth hysbysebu’r swydd.
2.  Nodwch yn yr hysbyseb fod angen GDG 

ar gyfer y swydd.
3. Gwnewch yn sicr fod y cais a’r CV yn 

cyd-fynd â dyddiadau, amserau a rolau, a 

chwestiynwch neu nodwch fylchau mewn 
cyflogaeth ag ymatebion clir.

4. Gwnewch yn sicr fod yr ymgeisydd yn 
addas i weithio gyda phlant a phobl ifanc 
drwy fod â phroses ddewis gadarn, a 
thrwy gwblhau datganiad ar iechyd ac 
addasrwydd (mae templed i’w weld yng 
Ngham 11 ein hadnodd Camu Allan yn ein 
hardal aelodau).

5. Heriwch a chwestiynwch unrhyw 
ansicrwydd ynghylch diogelu.

6. Hysbyswch yr ymgeisydd o’r polisïau, 
y gweithdrefnau a’r prosesau ynghylch 
diogelu.

7. Gwnewch yn siŵr fod gwiriadau 
cyfeirnod yn cael eu cynnal gan ganolwyr 
dibynadwy: y cyflogwr diweddaraf, 
cyflogwyr blaenorol.  Mae unrhyw eirdaon 
cymeriad yn ychwanegol at eirdaon sy’n 
wiriadau cyflogaeth.

8. Darparu proses sefydlu gadarn sy’n 
cwmpasu arferion a gweithdrefnau 
diogelu.

9. Aseswch y risg, ac ymatebwch i bryderon 
ynghylch addasrwydd cyflogeion a 
gwirfoddolwyr unwaith y byddant wedi 
dechrau eu rôl ar gyfnod prawf.

10. Gwnewch yn siŵr fod goruchwyliadau ac 
arfarniadau’n cael eu cynnal yn barhaus, 
rhai sy’n rhoi cyfleoedd i godi pryderon 
diogelu gan y cyflogwr a’r cyflogai.

Mae gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs bolisi 
templed yn adnoddau Camu Allan ac adnoddau 
cefnogi pellach, a fydd yn eich galluogi i lunio 
proses recriwtio a fydd wedi ei diffinio’n glir, ac 
a fydd yn diogelu’r holl staff a’r plant sy’n eich 
cefnogi i greu amgylchedd cadarnhaol lle y gall 
pawb ffynnu. Chwiliwch am ein gweminarau ar 
recriwtio yn gynnar yn 2022.

Arferion recriwtio diogel 
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amser tawel i fyfyrio yn dilyn sgyrsiau anodd. 
Beth a aeth yn dda? Beth nad aeth mor dda? 
Beth a allech wneud yn wahanol y tro nesaf, neu 
sut gallech chi roi newidiadau/strategaethau ar 
waith i atal ‘tro nesaf’?
 

Sgwrsiwch drwy’r broses
A oes gennych rywun y gallwch drafod 
pethau gyda nhw yn gyfrinachol? Rydym wedi 
ysgrifennu o’r blaen yn Y Bont am bwysigrwydd 
goruchwyliadau/cyfleoedd i ddadlwytho a 
datrys problemau/myfyrio ar y cyd. Os nad 
oes gennych bwyllgor rheoli neu berchennog 
busnes y gallwch wneud hyn gyda nhw, rydym 
eisoes  wedi awgrymu partneru â Rheolwr  
busnes gofal plant arall (lleol neu ymhellach i 
ffwrdd). Y mae’n hanfodol bob tro cofio Diogelu 
Data a Chyfrinachedd yn y trafodaethau hyn.

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm


Gweithgaredd
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Pom-Poms cartref
• Gwnewch Dempledi Pompom Cardfwrdd.
• Torrwch allan y Cylchoedd.
• Dechreuwch lapio edafedd o gwmpas y 

Templed.
• Lapiwch yr edafedd nes bod y Cylch yn 

Llawn.
•  Torrwch o gwmpas Ymyl y Cylch.
• Clymwch y Darnau Edafedd a fydd wedi 

eu torri at ei gilydd.
• Siapiwch y Pompom.
• Fflwffiwch Pompom a’i Dwtio i Orffen.

Pom-poms make beautiful tree decorations; 
they can also be strung together to make 
garlands or used to make fantastic wreaths like 
the one pictured. 

Yn dilyn o’n Prosiect Tesco llwyddiannus, ‘Tyfu’ch Gwledd eich 
Hun’, beth am barhau i fforio yn eich gardd a’ch coedlannau yn 
yr hydref/gaeaf?   Dowch â’r tu allan i mewn gyda’n syniadau am 
addurniadau Nadolig wedi’u fforio, amgylcheddol-gyfeillgar.

Cofiwch nad yw popeth y byddwch yn eu fforio’n ddiogel i’w 
bwyta/cyffwrdd. Gall rhai planhigion ac aeron eich gwneud 
yn sâl iawn. Gwnewch yn siŵr bob tro fod gennych asesiadau 
risg yn eu lle wrth wneud unrhyw weithgaredd, ond yn arbennig 
pan fyddwch yn fforio ym myd natur. Byddwch yn ymwybodol 
o alergeddau unigol a gwnewch yn sicr bod goruchwyliaeth 
ddigonol yn ei lle ar bob adeg i gadw pawb yn ddiogel.Torch Coedlannau Gwylt 

Bydd arnoch angen
• Brigau, canghennau a choesynnau (cwyr-

wiail, derw, bedwen, helygen ac olewydd 
sy’n gweithio orau)

• Deiliach bythwyrdd, iorwg, celyn, uchelwy-
dd ac ewcalyptws

• Llinyn/cortyn/gwifren denau
• Cardfwrdd / papur newydd
• Peniau a phenseli
• Sisyrnau

Beth fydd angen i chi ei wneud
1. Gan ddefnyddio’r brigau a’r canghennau 

sych, gwnewch fwndel o’r rhain a dechreu-
wch ffurfio siâp cylch.

2. Defnyddiwch linyn neu wifren i’w wneud 
yn gadarn.

3. Dewiswch ddarnau o ddail bythwyrdd a’u 
gwthio drwy’r brigau a changhennau (def-
nyddiwch gymaint ag yr hoffech!)

4. Pan fyddwch yn fodlon ar y siâp, gwnewch 
gylchyn ar y brig; byddwch yn ei ddefnyd-
dio i hongian y torch oddi arno.

5. Gan ddefnyddio cardfwrdd/bocsys/papur 
wedi’u hailgylchu gallwch greu siapiau 
neu nodweddion ychwanegol i’ch torch, 
megis sêr neu blu eira.

6. Rhowch eich torch gorffenedig ar eich 
drws neu’ch wal.

Garlantau Naturiol Nadoligaidd 
Bydd arnoch angen
• Dail wedi’u fforio megis sbrigau o goed pinwydd, celyn, uchelwydd, ew-

calyptws, aeron gaeaf
• Rhubanau a llinynnau yn addurn
• Sisyrnau
• Glud
• Eitemau i’w haddurno, megis bows, llewych, conffeti
 
Beth sydd angen i chi ei wneud
1. Torrwch y rhubanau / llinynnau i’r hyd o’ch dewis i’ch garlant
2. Torrwch ddarnau llai o ruban/llinyn a chlymwch at un pen o’r dail o’ch 

dewis
3. Clymwch y dail ar hyd y rhuban/llinyn hir, hydoedd cyfartal ar wahân, neu 

o’ch dewis.
4. Defnyddiwch bows/llewych/conffeti a.y.b. i addurno’ch garlant i roi golwg 

hyd yn oed yn fwy Nadoligaidd iddi.
5. Pan fydd yn sych, bydd yr arlant yn barod i’w hongian.
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Coed Nadolig Côn-Pîn Bychain  
Bydd arnoch angen
• Côn pîn
• Paentiau poster / llewych / conffeti 

(dewisol)
• Clai sy’n sychu yn yr aer

Beth sydd angen i chi ei wneud
1. Cymerwch ddarn bach o glai, ei rolio’n bêl 

a’i droi’n fflat ar arwyneb caled (tua maint 
darn 50c)

2. Gwthiwch gôn pîn i ganol y clai a’i adael i 
setio dros nos mewn ystafell gynnes.

3. Pan fydd yn sych gallwch baentio’r côn yn 
wyrdd.

4. Addurnwch eich ‘coeden Nadolig’ fach 
gan ddefnyddio paentiau lliw, llewych, aer-
on a.y.b.

5. Wedi’i sychu, bydd yn gwneud addurn 
bwrdd hyfryd, neu, ychwanegwch linyn ar 
y brig i’w hongian ar eich coeden Nadolig.

Papur lapio cartref wedi’i argraffu a thagiau rhodd naturiol 
Bydd arnoch angen
• Ychydig o datw
• Cyllell (Angen goruchwyliaeth)
• Paentiau poster
• Taflenni papur A3 / papur wal/ papur brown
• Llinyn / cortyn
• Sbrigau o ddail wedi’u fforio, celyn, aeron, ewcalypwtws, uchelwydd

Beth fydd angen i chi ei wneud
1. Torrwch y tatw yn eu haneri a’u sychu â lliain.
2. Defnyddiwch bensel i dynnu siapiau Nadolig ar bob hanner.
3. Torrwch o gwmpas y siâp â chyllell (angen goruchwyliaeth am hyn gan y gall fod yn eithaf 

anodd i fysedd bach)
4. Trochwch eich stampwyr tatw yn y paentiau a stampiwch batrymau ar y papur o’ch dewis.
5. Pan fydd yn sych bydd gennych ddarn hardd ac unigryw o bapur lapio i’w roi i ffrindiau a 

theulu.
6. I orffen, lapiwch eich rhodd a’i chlymu â llinyn/cortyn. Yn goron ar y cyfan gwnewch  dag rhodd 

naturiol o sbrigau o ddail, celyn, aeron, ewcalyptws neu uchelwydd.

Addurniadau Nadolig toes halen
I wneud – 1 Bêl, I baratoi – 10 munud, I goginio – 3 awr

Bydd arnoch angen:
• 1 cwpanaid llawn o flawd plaen (tua 250g)
• Hanner cwpanaid o halen bwrdd (tua 125g)
• Hanner cwpanaid o ddŵr (tua 125ml)

Dull
1. Cynheswch y popty i’w osodiad isaf a leiniwch ddysgl bobi â phapur memrwn.
2. Cymysgwch y blawd a’r halen mewn powlen fawr. Ychwanegwch y dŵr, a’i droi nes iddo 

ddod at ei gilydd mewn pêl.
3. Cymerwch y toes a’i osod ar haen o flawd ar arwyneb gwaith, a’i siapio yn ôl y 

model o’ch dewis. Gallwch ei rolio allan a thorri siapiau ynddo, rhifau neu lythrennau 
drwy ddefnyddio torwyr bisged, neu wneud unrhyw beth y gallwch feddwl amdano.

4. Gosodwch eich eitemau gorffenedig ar y ddysgl bobi wedi’i leinio, a phobwch nhw am 3 
awr neu nes eu bod yn solet.

5. Gadewch nhw i oeri ac yna’u paentio.



Valerie Prout
Clwb Plant Mynydd Helygain, Sir y Fflint

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn 
y Sector Gofal Plant Allysgol? 8 mlynedd

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod yn 
Weithiwr Chwarae? Dwi wedi bod yn y maes 
gofal plant er dros 30ain mlynedd, a phan 
gymerodd fy merch drosodd rediad y clwb, 
gofynnodd i mi a hoffwn i fod yn Weithiwr 
Chwarae, a dyna a wnes i.

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Gweld y 
plant yn hapus ac yn cael hwyl.

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr 
Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch chi’n ei 
goresgyn? Pan fydd y plant ddim am wneud 
unrhyw beth ac yn ymddangos yn ddiflas; ond 
dwi wedi darganfod bod cael sgwrs fach yn dod 
â’r rheswm i’r amlwg, naill ai fod gennyn nhw 
broblem, neu eu bod ddim ond wedi blino ac 
eisiau mam; mae pob unigolyn yn wahanol.

Os gallech newid un peth am y sector, beth 
fyddai a pham? Mae’r ysgol yn wych, a gallwn 
ddefnyddio’r neuadd a’r holl gyfleusterau 
allanol, ond byddai’n ardderchog pe gallem ni 
gael ein hystafell ein hunain, lle gallwn addurno 
â rhai o greadigaethau’r plant.

Cwrdd â’r
Gweithiwr
Chwarae
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Julie Hall
Venerable Edward Morgan Fun Club, Sir y Fflint

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn 
y Sector Gofal Plant Allysgol? Wedi bod yn 
gweithio yn y sector am 13 blynedd, Clwb Allysgol, 
12 mis.

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod yn 
Weithiwr Chwarae? Dwi wrth fy modd yn gweithio 
gyda phlant. Dwi’n awyddus i wneud gwahaniaeth 
yn achos pob un plentyn unigol. Ac yn arbennig, 
dod i wybod beth mae pob plentyn yn eu hoffi a 
dod i’w nabod nhw.

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Gweld gwên 
ar wynebau’r plant. Cael y plant i ryngweithio a 
chwarae gyda’i gilydd.

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr Chwarae, a sut fyddwch yn ei goresgyn? Roedd 
angen penderfynu’n wythnosol beth oedd yn gweithio orau gyda’r plant, a chynllunio er mwyn 
bod yn addas ac i newid.

Os gallech newid un peth am y sector, beth fyddai a pham? Does dim y gallaf feddwl 
amdano gan mod i’n fodlon iawn ar hyn o bryd, ac yn cael yr holl help sydd ei angen arna i.

Kathleen Griffiths
Temps, Wrecsam
 
Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn 
y Sector Gofal Plant Allysgol? 7 mlynedd

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod yn 
Weithiwr Chwarae? Roeddwn wedi ymddeol o 
waith ac wedi bod eisiau gweithio gyda phlant 
erioed.

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Gwylio’r 
plant, yn enwedig y rhai iau, a sut maen nhw’n 
rhyngweithio â’i gilydd.

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr 
Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch chi’n ei 
goresgyn? Cadw’r plant yn ddifyr. Mae gan 
rai gyfnodau canolbwyntio byr iawn, ac mae’n 
anodd cadw’u sylw, yn arbennig os ydyn nhw 
am wneud eu pethau eu hunain, ond mae’n rhoi 
boddhad mawr pan fyddan nhw’n gwneud eu 
pethau eu hunain i’w gwylio’n rhoi eu holl sylw 
i’r hyn y maen nhw’n ei wneud.

Os gallech newid un peth am y sector, beth 
fyddai a pham? Wir fedra i ddim meddwl 
am unrhyw beth y byddwn i’n ei newid. Mae 
TEMPS yn gweithio’n dda iawn ac mae’r holl 
blant fel petaent yn mwynhau mynychu.

Beryl Blackmore
TEMPS at The Rofft school, Wrecsam

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn y Sector Gofal Plant Allysgol? 32 o flynyddoedd

Beth a wnaeth i chi ddymuno bod yn Weithiwr Chwarae? Roeddwn i am i blant allu cael 
mynediad i ofal allysgol ar safle’r ysgol, oherwydd roeddwn i’n teimlo y byddai hynny’n amgylchedd 
lle y basan nhw’n teimlo’n fwy diogel/cartrefol, gyda staff y byddent yn eu gweld yn ddyddiol. 
Byddai rhieni’n teimlo’n hyderus i allu ymgymryd â Gwaith neu Hyfforddiant o wybod bod eu plant 
yn hapus.

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Croesawu plant yn ddyddiol wedi oriau’r ysgol i le cyfeillgar, 
llawn hwyl, tra bo’u rhieni / gofalwyr yn gweithio.

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch chi’n ei goresgyn? 
Fel Rheolwr a Gweithiwr Chwarae, cadw’r staff yn hapus ac yn gyflogedig yw’r her fwyaf ar hyn o 
bryd.

Os gallech newid un peth am y sector, beth fyddai a pham? Mwy o gefnogaeth i ariannu 
Clybiau Gwyliau.

Joanne Meredith
Temps, Wrecsam
 
Ers faint ydych chi wedi bod yn 
gweithio yn y Sector Gofal Plant 
Allysgol? 14 Mis

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod 
yn Weithiwr Chwarae? Dwi wrth fy 
modd yn gweithio gyda phlant

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Y 
plant

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr 
Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch 
chi’n ei goresgyn? Roedd gweithio 
drwy COVID yn anodd iawn, ond roedd 
gwybod y gallech wneud gwahaniaeth i 
wên plentyn yn werth y gwaith caled.

Michelle Simpson
O.J.Rocks Fun Club, Sir y Fflint

Ers faint o amser ydych chi wedi bod yn 
gweithio yn y Sector Gofal Plant Allysgol? 
22 o flynyddoedd

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod yn 
Weithiwr Chwarae? Fe wnes i lanio yn y 
swydd drwy ddamwain, ond dwi wrth fy modd 
yn ei wneud.

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Gweld y 
plant yn chwarae ac yn mwynhau eu hunain 
gyda’u ffrindiau.

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr 
Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch chi’n ei 
goresgyn? Mae Covid 19 wedi bod yn anodd 
ac yn llawn straen, ac mae wedi bod yn anodd 
cynnal y gwasanaeth y mae rhieni wedi dod i’w 
ddisgwyl.

Os gallech newid un peth am y sector, beth 
fyddai a pham? Rheolau a Rheoliadau AGC a 
oedd yn newid yn gyson cyn Covid, ynghyd â 
gwaith papur, rheolau a chyfyngiadau.

Emily Cruse Harris
Venerable Edward Morgan Fun Club, Sir y Fflint

Ers faint o amser ydych chi wedi bod yn 
gweithio yn y Sector Gofal Plant Allysgol? 
10 mis

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod yn 
Weithiwr Chwarae? Rwyf wedi bod yn gweithio 
mewn meithrinfeydd ers gadael yr ysgol 15 
mlynedd yn ôl, a phenderfynais weithio mewn 
ysgol; dyma’r penderfyniad gorau a wnes i 
erioed.

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Gweithio 
gyda phlant o bobl oed a’u gwylio’n datblygu

Beth fu eich her fwyaf fel gweithiwr 
chwarae, a sut wnewch chi ei goresgyn? 
Ymdrin ag ymddygiad y plant hŷn; dwi’n credu 
bod profiad wedi bod yn gymorth i mi dros y 10 
mis diwethaf, gan mod i ddim ond wedi gweithio 
gyda phlant o dan 5 yn y gorffennol.

Gweithwyr Chwarae yw eich ased mwyaf gwerthfawr. Mae’r gwaith y 
maent yn ei wneud yn sgilgar, yn broffesiynol ac o’r pwysigrwydd pennaf. 
Maent yn deall anghenion plant a chymhelliad a buddion chwarae a 
ddewisir yn rhydd. Maent yn meithrin perthnasoedd gyda phlant, sy’n 
golygu bod y plant yn teimlo’n ddiogel, eu bod yn cael eu parchu a’u 
gwerthfawrogi. Mae Gweithwyr Chwarae’n haeddu cael eu dathlu, ac 
i’r diben hwnnw rydym wedi neilltuo tudalen cyfan iddynt yn Y Bont. Fe 
wnaethom ofyn i Weithwyr Chwarae ar hyd a lled Cymru am y pethau 
roeddent yn eu mwynhau am eu swydd, pa heriau a fu, a sut wnaethant 
eu goresgyn. 

Dyma leisiau’r gweithlu yng Ngogledd Cymru:

Alison Clare Leonard
Clwb Plant Mynydd Helygain, Sir y Fflint
 

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn 
y Sector Gofal Plant Allysgol? 2 flynedd

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod yn 
Weithiwr Chwarae? Gofynnwyd i mi ymuno â’r 
clwb.

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Cael hwyl 
gyda’r plant

Bet fu eich her fwyaf fel Gweithiwr Chwarae, 
a sut ydych chi’n/fyddwch chi’n ei goresgyn?
Plant ag anghenion arbennig, ond mae profiad, 
bellach, wedi bod o help.

Gemma A
Clwb Plant Mynydd Helygain, Sir y Fflint       

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn 
y Sector Gofal Plant Allysgol? 5 mlynedd

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod yn 
Weithiwr Chware? Dwi’n hoff o weithio gyda’r 
plant

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Bod gyda’r 
plant

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr 
Chwarae, a sut ydych ch/fyddwch chi’n ei 
goresgyn? Mynd yn ôl wedi toriad (yn sâl wedi 
cael Covid)

Os gallech newid un peth am y sector, beth 
fyddai a pham? System archebu lleoedd, ei 
gwneud yn haws.

Dorota Szymanska
Clwb Ôl-ysgol V.E.M, Sir y Fflint             
 

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn 
y Sector Gofal Plant Allysgol? 2 flynedd 10 
mis

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i ddod yn 
Weithiwr Chwarae? Roeddwn am helpu’r 
plant i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau 
newydd.

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Helpu pobl 
ifanc i deimlo’n gyffyrddus, wedi ymlacio ac yn 
hapus

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr 
Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch chi’n 
ei goresgyn? Deall problemau plant ifanc. 
Llwyddais i wneud hyn drwy siarad â nhw am 
eu pryderon a’u gofidiau, mewn sgyrsiau’n 
seiliedig ar ymddiriedaeth.
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EmilySusan Price
Temps Roft, Wrecsam  
 
Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio 
yn y Sector Gofal Plant Allysgol? 9 
mlynedd

Beth a wnaeth i chi ddymuno bod yn 
Weithiwr Chwarae? Rwyf wedi bod yn 
oruchwyliwr canol-dydd ers sawl blwyddyn 
ac yn mwynhau gweithio gyda’r plant.

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Bod 
gyda’r plant, dod i’w nabod a rhyngweithio 
gyda nhw. Hefyd gwylio’r plant, yn enwedig 
y rhai iau, a sut y maen nhw’n rhyngweitho 
â’i gilydd

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr 
Chwarae, a sut ydych/fyddwch yn ei 
oresgyn? Mynd i’r coleg a chwblhau fy 
nghymhwyster Lefel 2.  Fe wnes i fwrw ati, 
dyna’i gyd, a rhoi ffrâm amser i mi gwblhau 
o’i mewn.



Cwrdd â’r
Gweithiwr
Chwarae
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Jane Weston
Temps, Wrecsam  
 
Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn y Sector Gofal Plant Allysgol? 20 mlynedd

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod yn Weithiwr Chwarae? Dwi’n mwynhau gweithio gyda 
phlant.

Beth yw’r rhan orau o’ch swydd? Gwylio’r plant yn tyfu mewn hyder

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch chi’n ei goresgyn?
Cadw’r plant wedi’u difyrru gyda’u gweithgareddau a gwneud pethau’n hygyrch i bawb
Os gallech newid un peth am y sector, beth fyddai a pham? Mae’r Lleoliad chwarae’n rhedeg 
yn dda iawn fel y mae!Alisha Mayall-Pierce

Meithrinfa Ddydd Kingfisher House, Sir y Fflint            
 
Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn 
y Sector Gofal Plant? Tua 4 blynedd

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod yn 
Weithiwr Chwarae? Yr adborth gan y plant a’u 
hymateb i ni fel oedolion. Maen nhw’n haeddu 
dechrau da mewn bywyd a gallwn ni roi hynny 
iddyn nhw.

Beth yw’r rhan orau o’ch swydd? Y Plant

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr 
Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch chi’n ei 
goresgyn? Ymdrin ag ymddygiad heriol

Os gallech newid un peth am y sector, beth 
fyddai a pham? Bod adnoddau wrth law

Sam Baines
Meithrinfa Ddydd Kingfisher House, Sir y Fflint    
       
Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio yn y Sector Gofal Plant Allysgol? 9 mlynedd

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i fod yn Weithiwr Chwarae? Cariad at blant

Beth yw’r rhan orau o’ch swydd? Gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a’u helpu i ddod 
yn eu blaenau

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch chi’n ei 
goresgyn? Yn awyddus am fwy o gyfrifoldeb.

Os gallech newid un peth am y sector, beth fyddai a pham? Mwy o adnoddau i’r plant, 
y tu mewn a’r tu allan.

Susan Threadgold
Temps, Wrecsam  
 
Ers faint ydych chi wed bod yn gweithio yn y Sector Gofal Plant Allysgol? 11 mlynedd 8 mis

Beth wnaeth i chi ddymuno bod yn Weithiwr Chwarae? Ces fy niswyddo o’m gwaith blaenorol.

Beth yw’r rhan orau o’ch swydd? Y plant

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch chi’n ei goresgyn? 
Wrth ymdrin â Covid, rwyf wedi addasu i’r rheolau newydd sydd yn eu lle.

Os gallech newid un peth am y sector, beth fyddai a pham? Gwell cyfradd dâl o ystyried y 
cyfrifoldeb o ofalu am blant

Gemma B
Clwb Plant Mynydd Helygain, Sir y Fflint    
     
Ers faint ydych ch wedi bod yn gweithio yn y 
Sector Gofal Plant Allysgol? 10 mlynedd

Beth a’ch gwnaeth yn awyddus i ddod yn 
Weithiwr Chwarae? Roeddwn wedi astudio 
gofal plant ac yn hoffi gweithio gyda phlant.

Beth yw’r rhan orau o’ch gwaith? Gweithio 
gyda’r plant

Beth fu eich her fwyaf fel Gweithiwr 
Chwarae, a sut ydych chi/fyddwch chi’n ei 
goresgyn? Gwneud fy lefelau mewn Gwaith 
Chwarae a gwneud fy Lefel 3 yn awr.


