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i ddatblygu cyfathrebiad â Lleoliadau, yn eu 
hatgoff a o’r gofynion o ran staff  sy’n gweithio 
ym maes gofal plant cofrestredig a lleoliadau 
gofal dydd i fod â chymwysterau priodol erbyn 
Medi 2021.  Gallwch gael hyd i’r llythyr ar 
wefan Llywodraeth Cymru. https://gov.wales/
reminder-letter-all-childcare-and-daycare-
settings

Y mae siart llif i helpu Lleoliadau Gofal Plant 
a Gwaith Chwarae yng Nghymru i nodi’r 
Cymwysterau Gwaith Chwarae sy’n ofynnol 
i staff  yn eu lleoliadau.  Mae hwn wedi ei 
ddatblygu gan Clybiau Plant Cymru Kids’ 
Clubs a Chwarae Cymru yn rhan o’n gwaith 
gyda Llywodraeth Cymru ac fel aelod o Gyngor  
Addysg a Hyff orddiant Gwaith Chwarae Cymru 
(PETC) a phartneriaeth CWLWM.

Mae ein prosiect Pawb a’i Le, wedi ei ariannu gan 
y Loteri Genedlaethol, sef Cysylltu a Chefnogi 
Clybiau Gofal Plant Allysgol a Chymunedau 
wedi dechrau, y staff  yn eu lle a chyfarfodydd 
wedi eu trefnu gyda’r Awdurdodau Lleol sydd 
ynglŷn â’r prosiect i wneud yn sicr ein bod yn 
gwneud y gorau o eff aith y prosiect hwn er lles 
y sawl yn ein cymunedau sydd ei angen fwyaf. 
Mae mwy o wybodaeth ynghylch cyrhaeddiad a 
thargedau ein prosiect i’w weld yn nes ymlaen 
yn y newyddlen; peidiwch ag anghofi o cysylltu 
â ni yn y swyddfeydd rhanbarthol os hoff ech fod 
yn rhan o hyn.

Hoff em roi cymeradwyaeth arbennig i’n Hadran 
Hyff orddi sydd, unwaith eto, ar ddiwedd 2019, 
wedi cael ymweliad gan ein Sicrhawr Ansawdd  
Allanol a wnaeth wiriad o’n Cymwysterau 
Gwaith Chwarae.  Mae’n bleser mawr gennym 
adrodd ein bod, unwaith eto, wedi cael y sgôr, 
rhagorol ar draws bob maen prawf a aseswyd.  
Ymhlith y meysydd a wirir y mae Sgiliau 
Galwedigaethol y Staff , Defnydd Rheolaidd o 
Adborth Dysgwyr a Gwirio Mewnol.

Yn olaf, byddwn yn dal i gyhoeddi diweddariadau 
rheolaidd ar Fil Plant (Diddymu Amddiff yniad 
Cosb Resymol) (Cymru) drwy ein tudalen 
Facebook a’r wefan; byddwn yn eich hysbysu’n 
gyson ar ei hynt a’r hyn a fydd yn ei olygu i blant 
ledled Cymru.

Diben y Bil yw diddymu’r amddiff yniad o gosb 
resymol o dan y gyfraith gyff redin, fel na fydd 
yr amddiff yniad bellach ar gael yng Nghymru i 
rieni, nac i’r rhai hynny sy’n gweithredu yn lle’r 
rhieni, i ymosod ar blentyn neu ei guro. Mae’r 
Bil hwn yn adeiladu ar ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru i hawliau plant o dan Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Jane O’Toole, 
Prif Swyddog Weithredol
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Hunanasesu’r Gwasanaeth a rhoi Arolygiaeth 
Gofal Cymru ar waith ar-lein, byddwn yn cefnogi 
Gweithwyr Chwarae a Rheolwyr drwy gyfres o 
ddigwyddiadau rhwydwaith rhanbarthol a fydd 
ar gael i bob lleoliad, ac a fydd yn cael eu 
cynllunio drwy ymgynghori â’r sector i sicrhau 
ein bod yn cwmpasu’r pynciau yr ydych chi 
am i ni ymdrin â nhw; mae mwy o wybodaeth 
am y digwyddiadau hyn yn nes ymlaen yn y 
newyddlen.

Rydym yn dal i gefnogi lleoliadau i wella eu 
Cymraeg drwy ein prosiect Cymraeg Gwaith 
a thrwy gefnogi prosiect Camau.  Os ydych 
am helpu i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn 
eich lleoliad, mae’r wybodaeth i’w gweld ar ein 
gwefan a chysylltwch ag un o’r Tîm Cymraeg 
Gwaith.

Dros y chwarter diwethaf mae Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs wedi cynrychioli’r sector yn 
strategol mewn nifer o gyfarfodydd.  Rydym 
wedi mynychu’r cyfarfod cyntaf o Bwyllgor 
Llywio’r Adolygiad Chwarae, mewnbwn ar yr 
ymgynghoriadau ynghylch y Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol a’r Gorchymyn Eithriadau, ac yn 
parhau i gefnogi Llywodraeth Cymru ynghylch 
casgliadau’r darnau hyn o waith.  Rydym hefyd 
wedi adrodd ar y Peilot Gwyliau Llwglyd ac yn 
dal i weithio gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi 
ei rôl yn y fl wyddyn ariannol nesaf.  Rydym 
hefyd yn ymwneud â Gofal Cymdeithasol Cymru 
yn eu Rhaglen Trawsnewid o’r Blynyddoedd 
Cynnar (Cofrestriad Proff esiynol y Gweithlu) 
ac yn dal i gefnogi’r gwaith yma gan anelu at 
gynnwys Gweithwyr Chwarae yn y dyfodol. 

Bydd ein gwaith ar y pynciau pwysig hyn yn 
parhau drwy gefnogi nifer o ymgynghoriadau 
gyda’r sector yn y dyfodol agos.  Gwyliwch 
am yr ymgynghoriadau hyn ar ein cyfryngau 
cymdeithasol, e-byst a gwefan. Eitem arall i’w 
nodi yn nes ymlaen yn y newyddlen yw lansiad 
Gweithdrefnau Diogelu newydd Cymru.

Hefyd ar gael er gwybodaeth i chi y mae’r 
adolygiad o 2ail fl wyddyn Y Cynnig Gofal 
Plant gan ARAD https://gov.wales/evaluation-
childcare-off er-wales-year-2. 

Yn rhan o’n gwaith ynghylch cymwysterau a 
hyff orddiant mae Clybiau Plant Cymru Kids’ 
Clubs wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru 
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Dyddiadau 
i’ch 

dyddiadur

Mae’n bleser mawr gan Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs i gyhoeddi y dyfarnwyd i ni grant 
gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol 
i gefnogi Clybiau Gofal Plant Allysgol a 
Chymunedau am gyfnod o 3 blynedd.

Mae’r prosiect:
• Dan arweinyddiaeth pobl – wedi ei lunio ar 
yr hyn a ddywedodd Clybiau wrthym.
• Yn seiliedig ar gryfderau - gan adeiladu ar 
gryfderau, angerdd a chymhelliad y Clybiau.
• Yn gysylltiedig – rydym yn gweithio gyda 
sawl partner sy’n cynrychioli llais y sector Gofal 
Plant Allysgol, yn cyfeirio at ff ynonellau eraill o 
gefnogaeth megis ACAS, CThEM, Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth, Cynghorau 
Gwirfoddol y Siroedd ac Iechyd yr Amgylchedd 
i sicrhau bod Clybiau’n cael cyngor cywir gan  
yr arbenigwyr perthnasol. 

Bydd y prosiect yn cefnogi:
• Cyfl eoedd chwarae a darpariaethau gofal o 
well ansawdd
mewn Clybiau Gofal Plant Allysgol drwy 
uwchsgilio 
Gweithwyr Chwarae a Rheolwyr.
• Gwelliant mewn mynediad at ddarpariaethau 
gofal a chwarae, a chlybiau’n cofrestru gyda 
chynlluniau’r Llywodraeth sy’n fwy ff orddiadwy 
i deuluoedd. 

Bydd gan Glybiau fynediad at Swyddogion 
Datblygu Busnesau Gofal Plant Rhanbarthol 
a all ymweld yn bersonol neu roi cefnogaeth 
dros y ff ôn neu drwy e-bost.  Byddant yn gallu 
cwblhau asesiad busnes gyda’ch Clwb a’ch 
helpu i greu cynllun gweithredu i adeiladu ar 
gynaliadwyedd ac ansawdd eich Clybiau.  Mae 
rhai o’n clybiau a redir yn wirfoddol er enghraiff t 
yn  lleihau’r risgiau i aelodau’r pwyllgor gan 
gyfyngu eu cyfrifoldeb personol yn achos 
unrhyw ddyled y bydd y Clwb yn ei grynhoi 
drwy eu cynorthwyo i ddod yn Sefydliadau 
Corff oredig Elusennol.  Bydd hefyd modd i ni 
ddarparu mathau eraill, amrywiol, o gefnogaeth  
i fusnesau gofal plant, yn cynnwys cefnogaeth 
i gofrestru gydag AGC, Y Cynnig Gofal Plant a 
Gofal Plant Di-dreth.

Yn rhan o’r prosiect byddwn hefyd yn trefnu 
Digwyddiadau Rhwydwaith Rhanbarthol ac yn 
awyddus i’r Clybiau helpu i ddatblygu ff ormat 
a chynnwys y digwyddiau hynny. Cysylltwch 
â’n Swyddfeydd Rhanbarthol i gynnig eich 
syniadau, neu os hoff ech wybodaeth bellach 
am y prosiect.

Cronfa Gymunedol y 
Loteri Genedlaethol 

– Pawb a’i Le

am y prosiect.

Cysylltu a Chefnogi 
Clybiau Gofal Plant 

Allysgol a Chymunedau

Ym mis Ionawr 2020, aeth AGC ar-lein ar gyfer 
darparwyr gofal plant a chwarae, sy’n golygu 
bod yn rhaid i ddarparwyr cofrestredig gynnal 
eu holl fusnes â’r arolygiaeth ar-lein. 

Yn ogystal â gallu cyfl wyno amrywiadau a 
hysbysiadau gan ddefnyddio’r system ar-
lein, gall darparwyr cofrestredig wneud cais i 
gofrestru gwasanaethau ychwanegol yn gynt 
ac yn haws – sydd bellach yn broses amrywio 
o’r enw ‘Ychwanegu Gwasanaeth’. 

Gallwch gael gafael ar system o’r enw “AGC 
Ar-lein” yn uniongyrchol, neu drwy ardal borthol 
benodol ar wefan AGC.

Ebrill
Darganfyddwch Bythefnos y Parciau 

Cenedlaethol
 Cewch hyd i becyn Parth Natur yn 

ardal aelodau ein gwefan; mae ynddo 
lond gwlad o weithgareddau cyff rous 

yn seiliedig ar y Parciau Cenedlaethol.  

Mai
Mis Cerdded Cenedlaethol 

Mis Rhannu Stori Cenedlaethol
 https://bit.ly/2QFqMzn

6ed – Wythnos Ymwybyddiaeth o’r 
Haul  

https://bit.ly/2Tc0Qgg 
Fe welwch y polisi Gofal Haul yn Camu 

Allan yn ardal aelodau ein gwefan. 

17eg – Diwrnod Cenedlaethol Plant 
https://bit.ly/2FOdMBn

18fed – Wythnos Ymwybyddiaeth o 
Iechyd Meddyliol

https://bit.ly/2sVak56 

23ain – Wythnos Arddio Genedlaethol             
Fe welwch syniadau ar arddio yn ardal 

aelodau ein gwefan.   

Mehefin
1af – Wythnos Diogelwch Plant 

https://bit.ly/36GArLD

1af – Wythnos Gelf Plant    
https://bit.ly/2tI2jAv

8fed – Wythnos Bwyta’n Iach   
https://bit.ly/2Td8APc 

AGC ar-lein
– gwneud bywyd yn haws i ddarparwyr ledled Cymru! 

Manteision AGC Ar-lein 
Dywedodd Kevin Barker, Pennaeth Gofal Plant 
a Chwarae yn AGC, fod y newid yn gadarnhaol 
i ddarparwyr ledled Cymru. 

“Mae cael cyfrif ar-lein wedi ei gwneud yn 
haws i chi weithio gydag AGC, drwy ddarparu 

un ff ordd syml ac eff eithiol 
o gyfl wyno gwybodaeth am 
ddigwyddiadau hysbysadwy neu 
unrhyw newidiadau i wasanaeth. 

Mae AGC hefyd yn gobeithio y 
bydd y broses gofrestru bellach 
yn haws i’w deall; yn cyfateb yn 
agos i’r broses sydd eisoes ar 
waith ar gyfer gwasanaethau 

oedolion a phlant; ac y bydd yn helpu i baratoi 
darparwyr yn well ar gyfer arolygiadau.” 

Defnyddio AGC Ar-lein am y tro cyntaf os 
ydych eisoes wedi cofrestru 
A ydych yn Ddarparwr sydd angen cael PIN i 
actifadu eich cyfrif AGC Ar-lein?  Ffoniwch AGC 
ar 0300 7900 126 a dewiswch opsiwn 4. Eu 
horiau agor yw Dydd Llun i Ddydd Iau, rhwng 
9am a 5pm, a rhwng 9am a 4.30pm ar ddydd 
Gwener. Maent ar gau ar benwythnosau. 

Os ydych eisoes wedi rhoi eich cyfrif ar waith ac 
wedi cael eich PIN, gallwch ddechrau defnyddio 
AGC Ar-lein ar unwaith.

https://arolygiaethgofal.cymru/ 

Annwyl Aelod o Glwb 
Gofal Plant All-Ysgol
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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.

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 
Ffacs: 029 2074 1047

E-bost: info@clybiauplantcymru.org
Y We: www.clybiauplantcymru.org
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Abertawe’n Dathlu 
Pen-blwydd Hawliau Plant

Roedd mis Tachwedd 2019 yn 5ed pen-blwydd 
Cynllun Hawliau Plant a Phobl Ifanc Cyngor 
Abertawe.

Mae’r Cynllun yn cynrychioli’r ymrwymiad  
arloesol a wnaed gan Gyngor Abertawe yn 
2014 i sicrhau bod Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) yn cael 
eu hystyried pan ddoir i benderfyniadau sy’n 
eff eithio arnynt.

Daeth darparwyr gofal plant ac ysgolion o bob 
rhan o Abertawe at ei gilydd yn Amgueddfa’r 
Glannau yn Abertawe i ddangos y gwaith 
rhyfeddol y maen nhw’n ei wneud i gefnogi 
hawliau plant a phobl ifanc.  Wrth lansio’r 
digwyddiad yn swyddogol soniodd Sam 
Pritchard, un o Gynghorwyr Abertawe, fod 
gwaith Abertawe yn sicrhau bod hawliau plant 
wrth galon popeth a wneir ganddynt wedi bod 
yn gamp enfawr.

Dywed Erthygl 3 yr Article 3 of the UNCRC 
y dylai ‘pawb sy’n gweithio gyda phlant bob 
tro wneud yr hyn sydd orau i bob plentyn’ a 
chafwyd arddangosiad perff aith o hynny drwy’r 
dathliad!

Rhannu Syniadau!
Yn ôl ym mis Hydref roedd Clwb Ôl-ysgol 
Gorseinon Sunbeams, un o glybiau Abertawe, 
yn bresennol yn ein Digwyddiad Rhwydwaith 
Asiantaeth Ofod y DU a gynhaliwyd yng 
Nghanolfan Gorseinon, Abertawe.  Cafodd y 
Gweithwyr Chwarae, Hannah a Sue, gymaint 
o hwyl yn dysgu syniadau am weithgareddau 
newydd nes penderfynu dangos i’r plant yn 
eu clwb yr hyn yr oeddent wedi’i ddysgu a 
gweld beth roedden nhw’n ei feddw.  Mae un 
o’r gweithgareddau y gwnaethant benderfynu 
ei rannu, ‘Planedau’, yn cyfl wyno’r plant i 
greiddiau planedau gan ddefnyddio dim ond 
papur, peniau lliwio neu baent, sisyrnau a thwb 
o ddŵr.  Gall plant ddylunio eu planed, ei osod 
yn y dŵr a gwylio - drwy hud a lledrith - y craidd 
yn ymddangos!  Gallai Hannah a Sue weld faint 
yr oedd y plant yn mwynhau’r gweithgaredd, 
felly fe wnaethant benderfynu addasu’r 
gweithgaredd o blanedau i fl odau, a’r plant yn 
ei fwynhau mas draw!

Ydych chi wedi mynychu unrhyw un o’n 
cyrsiau hyff orddi ac wedi dal i ddefnyddio ein 
gweithgareddau, neu hyd yn oed wedi eu 
haddasu, fel Gorseinon Sunbeams? Rhowch 
wybod i ni os ydych chi, fel y gallwn rannu’ch 
syniadau ymhlith clybiau eraill ledled Cymru!

Gweithdai ‘Chwarae Tu 
Allan, Cysylltu â Natur’ 
Bagiau Cymorth Tesco 
yng Ngorllewin Cymru
Diolch i siopau Tesco ar draws y wlad 
rydym wedi bod yn ddigon ff odus i gynnig 
i nifer o Glybiau weithdai DI-DÂL dros yr 
ychydig fi soedd diwethaf yn Sir Benfro a 
Sir Gaerfyrddin.

Ni wnaeth tymheredd oerllyd dechrau’r 
gaeaf rwystro ein hanturwyr eofn 
yng Nghlwb Cae’r Ffair, wrth i ni roi’n 
cotiau ymlaen a mwynhau gweithdy 
Adeiladu Deniau, dan arweiniad un o’n 
Swyddogion Hyff ordi, Phoebe Wilson. 
(Gweler y llun.)

Defnyddiodd y plant ddefnyddiau a 
oedd yn syml,  yn braf i’w cyff wrdd ac 
ar gael yn rhwydd, i adeiladu unrhyw 
beth yr oeddent yn ei ddymunol  
Roedd malws a sbageti’n dwneli i’w 
dyrnau, a chafwyd tai i dedis (gweler y 
llun). O gynfasau, tarpolin a pharasiwt 
y crëwyd ogof, castell a llithren dwnnel, 
gan drawsff urfi o mannau chwarae 
a oedd eisoes yn bodoli, yn fannau 
newydd lle gellir ymestyn y dychymyg. 
Er i ni wneud ein gorau, rydym eto i 
wneud tetrahedron cyfl awn, ond wrth 
sleifi o tua’r gwanwyn mae gennym nifer 
o weithdai ymarferol eto i’w cwblhau, a 
digon o amser i roi cynnig arni!

Mae clwb Kingfi shers CCASC yn Sir 
Benfro hefyd wedi ymuno â’r hwyl ac ar 
ei ennill wedi’r gweithdai ar Chwarae Allan 
gyda’r Elfennau a Dim ond Actio.  Cafodd y 
Plant a’r Gweithwyr Chwarae gyfl e i anturio 
i’r awyr agored a dysgu ff yrdd newydd 
o gysylltu â’r elfennau drwy gemau 
a gweithgareddau newydd. Hefyd fe 
wnaeth y plant bypedau drwy ddefnyddio 
rhannau rhydd,  a gwnaethant hyd yn 
oed 

Os oes gennych ddiddordeb yn y 
prosiectau presennol, neu os oes 
gennych unrhyw syniadau ar gyfer 
prosiectau yn y dyfodol, ewch i’n 
gwefan www.clybiauplantcymru.org 
neu cysylltwch â’ch tîm lleol o Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs a fydd yn 
barod iawn i’ch helpu ymhellach.  Os 
teimlwch nad ydych am aros i gyfl e 
felly godi eto, gallwch brynu ein 
gweithdai clwb o’n gwefan - 

www.clybiauplantcymru.org

Cynnydd cwrs Iaith Gymraeg di-dâl 
CAMAU yng Ngorllewin Cymru

Mae Camau yn gynllun Dysgu Cymraeg 
penodol i Weithlu Addysg y Blynyddoedd 
Cynnar, Chwarae a Gofal Plant.  Mae’r cwrs 
yn cynnwys 5 o gyrsiau: Mynediad, Sylfaen, 
Canolradd, ac Uwch i’r sector Chwarae. Mae 4 
model dysgu sy’n cynnig 20 awr o hyff orddiant 
hyblyg gyda mentora a chymorth ôl-ofal gan 
Swyddogion Iaith Cymraeg Gwaith.  Mae hefyd 
gostau cyfl enwi i gyfl ogwyr sy’n rhyddhau staff  
i fynychu hyff orddiant yn ystod amser gwaith 
(£10 yr awr).

Yn achos Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, 
mae’r cyrsiau hyn nid yn unig wedi bod yn 
allweddol yn hyff orddiant ein staff  Clwb ein 
hunain; maent hefyd wedi eu hagor i ymarferwyr 
gofal plant eraill, athrawon, rhieni, gwarchodwyr 
plant, a hyd yn oed ein hymddiriedolwyr Clwb 
anhygoel yn yr ardal, gan hwyluso mwy o 
ymgysylltu cymunedol, a hefyd annog mwy o 
bobl i ‘Roi Cynnig ar Gymraeg’.

Mae dau gwrs yn awr wedi dechrau, yn 
Abertawe a Cheredigion, ac mae gennym 
dimau ar draws Gorllewin Cymru sy’n aros i 
fwy o ymgeiswyr ddechrau ar gyrsiau. Yn y llun 
gwelir ychydig o gyfranwyr hynod astud cwrs 
Mynediad Gwaith Chwarae yng Nghlwb Ôl-
ysgol Dynfant yn Abertawe.

Mae’r adborth o’r cyrsiau yma’n mynd yn syth 
i’r timau Cymraeg  Gwaith i’w rhoi ar waith 
ar gyrsiau yn y dyfodol.  Mae’r adborth wedi 
bod yn hynod o gadarnhaol, gan ddal i herio 
drwy ddefnyddio acenion y De a’r Gogledd ar 
ddeunydd cyrsiau, heb dwyllo yn y cyfi eithiadau 
Saesneg.

O ran ein tîm ni, mae’r prosiect hwn wedi bod 
yn brofi ad anhygoel o gadarnhaol.  Rydym yn 
cymryd ein rôl o ran cynyddu’r nifer o siaradwyr 
Cymraeg i 1 fi liwn erbyn 2050 yn hynod ddifrifol, 
ac rydym wedi teimlo’n wirioneddol wylaidd yn 
wyneb ymroddiad ein clybiau, ein timau staff , 
rhieni ac athrawon wrth helpu i wneud hyn yn 
realiti i wneuthurwyr polisi yng Nghymru.

Gweithdai AM DDIM mewn Cymraeg 
Achlysurol i glybiau sy’n gyfranogwyr 

ar gyrsiau iaith Gymraeg CAMAU
Y tymor hwn rydym wedi bod y n ymweld â rhai 
o’n Llysgenhadon Cymraeg mewn Clybiau ar 
draws Cymru i weld sut maent yn dod ymlaen 
ar eu cyrsiau dysgu Cymraeg, sydd wedi eu 
h ariannu’n llawn.  Mae cynlluniau gweithredu 
wedi eu dyfeisio ar y cyd â lleoliadau o ran sut 
y byddent yn cynyddu ac yn hyrwyddo’r iaith 
Gymraeg yn eu lleoliadau, ac mae cyrsiau 
Cymraeg CAMAU yn mynd rhagddynt ers 
tro.  Yn rhan o’r gefnogaeth barhaus a roddir 
gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs,  rydym 
wedi cynnal sawl un o’n gweithdai ‘Cymraeg 
Achlysurol’ yn gwbl DDI-DÂL i glybiau sydd 
wedi ymrestru ar gyfer cyrsiau Cymraeg a 
chefnogaeth CAMAU.  Mae’r gweithdai hyn 
yn rhoi i Weithwyr Chwaraea phlant gyfl e 
amhrisiadwy i drwytho’u hunain yn llawn yn yr 
iaith Gymraeg.

Mae dau Glwb yng Ngorllewin Cymru hyd yma 
wedi cael budd o’r gefnogaeth ychwanegol hon 
mewn clwb, a hynny wedi ei darparu gan ein 
Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant a’n 
Llysgennad Cymraeg/Swyddog Iaith Cymraeg 
Gwaith, Janine Elworthy.  Roedd gemau bwrdd 
Cymraeg fel ‘Gêm y Steddfod’ yn boblogaidd 
iawn gyda’r plant a daeth ‘Simon Sais’ yn ff ordd 
sicr o annog bechgyn hynaf ysgolion cynradd 
i roi cynnig arni.  Roedd y bechgyn, 10 ac 11 
blwydd oed, ychydig yn betrus ar y dechrau 
ynghylch bod mewn gêm o ‘Simon Sais i 
fabanod’.  Drwy roi’r gallu i’r bechgyn gynnig 
eu syniadau eu hunain ar gyfer pethau y gallem 
wneud i Simon eu gofyn, yn ogystal â gofyn 
am eu help wrth fod yn Simon, roedden nhw’n 
gallu ymuno (a hyd yn oed fwynhau) y gemau 
Cymraeg a oedd ar gynnig.

I Glybiau nad ydynt eto efallai’n barod i 
ymrwymo i gwrs 20-awr llawn CAMAU, gellir 
prynu ein gweithdai Cymraeg Achlysurol o’n 
gwefan.  www.clybiauplantcymru.org.

Camau Cwrdd â’r Clwb!
Enw’r Clwb: Clwb Beca

Sir: Sir Gaerfyrddin

Beth yw eich strwythur cyfreithiol?
Pwyllgor a reolir yn wirfoddol

Pa wasanaethau gofal plant ydych chi’n 
eu cynnig? 
Clwb Ôl-ysgol

Pryd wnaethoch chi agor? 
2003 – a Chofrestru gydag AGC yn 2012

Beth yw’r peth gorau am weithio mewn 
Clwb Gofal Plant Allysgol? 
Helpu’r plant i gael hwyl!

Beth yw eich hoff  atgof o’r clwb?
Gweld pa mor gyff rous yr oedd y plant o 
glywed y byddem ni’n cymryd drosodd y 
clwb.

Beth mae’ plant yn fwyaf hoff  o’i wneud 
pan fyddant yn mynychu’ch clwb?
Chwarae gyda’u ff rindiau a mynd i’r tu allan.

Beth fu eich her fwyaf hyd yma? Sut 
wnaethoch chi oresgyn yr her yma?
Adnoddau a lle i storio. Mae’n her barhaus, 
rydym yn gwneud cais am arian ychwanegol 
i dalu am hyn.

Cwrdd â’r Tîm!
Enw: Becky Hall 

Teitl y swydd: 
Swyddog Datblygu 
Busnesau Gofal 
Plant De Ddwyrain 
Cymru

Ers faint ydych 
chi wedi bod yn 
gweithio i Cly-
biau Plant Cymru 
Kids’ Clubs?:Ion-
awr 2020!

Beth yw eich hoff  
atgof o’ch plentyndod? Chwarae yn y nant 
nesaf at fy nhŷ; byddem yn dringo ar goed, 
gwneud deniau a llithro ar hyd y carthff osydd 
(ie, ffi  aidd!)

Beth yw’ch hoff  raglen deledu? Unrhyw 
raglen bobi a Grey’s Anatomy 

Os gallech gael arch-bŵer, beth fyddai a 
pham? Telegludo, gallwn i wneud gymaint yn 
fwy a mynd i weld fy nheulu yng Nghanada 
pryd bynnag y byddwn i am wneud.
  
Beth fyddai pobl yn synnu o ddod i’w 
wybod amdanoch? Dwi’n dibyn o gîc.

Beth yw’ch hoff  ffi  lm a pham?  Unrhyw ffi  lm 
Harry Potter. Dwi wrth fy modd gyda hud a 
lledrith y cyfan ac ro’n i’n dwlu ar y llyfrau ers 
iddyn nhw ymddangos gyntaf.

Unrhyw ff obias? Beth ydyn nhw? Mae’n 
gas gen i uchder! A dwi ddim yn rhy hoff  o 
adar chwaith.

Angen cysylltu â ni?
Cewch gysylltu â Thîm Gorllewin Cymru 

drwy ff onio: 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
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Tesco – Prosiect 
Dowch Allan i Chwarae

Bu Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn 
llwyddiannus yn sicrhau £2740.00 drwy wneud 
cais i Groundworks, Bagiau Cymorth Tesco 
ar gyfer ein prosiect ‘Dowch Allan i Chwarae’.  
Hoff em gymryd y cyfl e yma i ddiolch i bawb am 
ein cefnogi i gyfl enwi’r prosiect yma.

Mae ystadegau’n dangos bod plant heddiw’n 
treulio gormod o amser mewn byd rhithwir o 
iPadiau, consolau gemau a thechnolegau eraill.  
Mae hyn yn cyfrannu at gynnydd mewn iselder, 
bwlio a gordewdra mewn plant gan nad ydynt 
bellach yn treulio digon o  amser yn chwarae 
yn yr awyr agored wrth gadw’u hunain yn eu 
stafelloedd gwely.  Mae astudiaethau wedi profi  
bod plant, wrth chwarae y tu allan, yn elwa ar 
nifer o ff actorau iechyd cadarnhaol, megis gwell 
sgiliau cymdeithasol, cynnydd yn eu gallu i dalu 
sylw, llai o straen a’r modd i dderbyn fi taminau 
hanfodol.

Nod prosiect “Dowch i Chwarae’ oedd dangos 
i blant yr hwyl y gellir ei gael drwy chwarae 
yn yr awyr agored, a’r buddiannau a ddaw i’w 
hiechyd a’u llesiant.

Mae’r prosiect yn awr yn gyfl awn, a derbyniodd 
4 Clwb Gofal Plant Allysgol yn ardal Treff ynnon, 
Sir y Ffl int, gyfanswm o 16 o weithdai gan 
gyrraedd cyfanswm o 190 o blant ac 20 o 
oedolion yn fuddiolwyr uniongyrchol y Prosiect.

Roedd y gweithdai’n llwyddiant mawr,  ac roedd 
yr adborth o’r plant a’r Gweithwyr Chwarae’n 
gadarnhaol iawn.  Ymhlith y sylwadau cafwyd:

“Roedd yn addas i bob oed, roedd gennym 
blant o ddosbarthiadau derbyn hyd at fl wyddyn 
6.  Ac fe’i dysgwyd yn dda. Da iawn.”

“Roedd y plant yn gallu dilyn a deall.”

Cronfa Gymunedol y Co-op 
Diolch i bawb sy’n siopa yn y Co-op ac sydd 
wedi cefnogi ein prosiect diweddaraf drwy 
eich cerdyn aelodaeth. Rydym wedi derbyn 
£2,967.00 drwy gronfa gymunedol y  Co-op i 
gyfl enwi gweithdai clwb i Glybiau Gofal Plant 
Allysgol ar draws Sir Conwy.  Gwyliwch am 
ddeunydd hyrwyddo cysylltiedig â gweithdai 
clwb di-dâl i’ch clwb.

Prosiect Menter Plant Iach Tesco
Hoff ai Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs 
gymryd y cyfl e yma i ddiolch i bawb am 
gefnogi a’n galluogi i dderbyn £2,000.00 oddi 
wrth Groundworks, Bagiau Cymorth  ar gyfer 
Prosiect Menter Plant Iach.

Dechreuodd y Prosiect ym Mawrth 2018 â 
gweledigaeth i addysgu’r plant am bwysigrwydd 
cadw’n iach ac eff aith bwyd iach a mwynhau 
chwarae, oherwydd bod ystadegau cyfredol yn 
dangos bod 1 plentyn mewn 4 dros bwysau 
neu’n ordew yn dechrau’r ysgol. Mae dros 
chwarter o blant 2-10 mlwydd oed yng Nghymru 
dros bwysau, a thraean y plant 11-15 mlwydd 
oed yn ordew. Mae’r rhai sydd â phroblemau 
pwysau drwy eu hamser yn yr ysgol yn fwy 
tebygol o fod dros bwysau drwy fl ynyddoedd 
eu harddegau ac fel oedolion, sy’n esgor ar 
doreth o gymhlethdodau iechyd pellach megis 
Asthma, hunan-dyb isel a chlefyd y siwgr.

Nod y Prosiect yma oedd addysgu plant a 
Gweithwyr Chwarae i fod yn fwy egnïol, i 
ddefnyddio’r awyr agored a rhoi’r gorau i’r 
dechnoleg am ychydig oriau mewn diwrnod, 
gan fynd ati i weithio gyda’i gilydd i ostwng yr 
ystadegau yma  a gwneud plant a  phobl yng 
Nghymru’n iachach ac yn y bôn, i fyw’n hirach.

Mae’r Project yn awr yn gyfl awn a chafodd  4 
Clwb Gofal Plant Allysgol yn Sir Conwy, yng 
nghyffi  niau  siop Tesco Cyff ordd Llandudno, 
gyfanswm o 10 gweithdy gan gyrraedd 
cyfanswm o 139 o blant ac  20 oedolyn yn 
fuddiolwyr uniongyrchol y Prosiect.

Mae’r adborth a dderbyniwyd oddi wrth y 
Clybiau wedi bod yn gadarnhaol iawn; mae’r 
Gweithwyr Chwarae wedi dysgu sgiliau newydd 
ac mae’r plant wedi gwir fwynhau cymryd rhan. 
Ymhlith y sylwadau cafwyd:

“Wedi ei egluro’n dda, fe wnaeth y plant wir 
fwynhau’r sesiwn. Roedden nhw i gyd wedi’u 
difyrru.”

“Gwnaeth yr hyff orddwr waith ardderchog o 
ddangos i’r staff  a’r plant beth i’w wneud, ac 
mewn ff ordd mor hwyliog; cafodd bob un o’r 
plant brynhawn gwych.”

“Roedd yr hyff orddwr yn wybodus iawn o’r hyn 
yr oedd  yn ei gyfl wyno i’r plant.”

“Sesiwn hwyliog, llawn egni; a phawb yn cael 
diwrnod gwych.”

Gwyliau Llwglyd Hanner 
Tymor mis Hydref

Yn ystod hanner tymor mis Hydref gwelwyd 
Llywodraeth Cymru a Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs yn dal i gefnogi 3 chlwb i gwblhau 
cynllun peilot Gwaith Chwarae, wedi ei ariannu 
gan Lywodraeth Cymru, i fynd i’r afael â Gwyliau 
Llwglyd yn achos plant yng Nghymru.  Roedd 
y sesiynau peilot wedi eu hanelu at ddangos 
bod Clybiau Gofal Plant Allysgol cofrestredig yn 
gallu cynnig ateb i Wyliau Llwglyd a sicrhau y 
bydd yr ariannu, os caiff  ei barhau, yn cael ei 
ddosrannu ymysg Clybiau Gofal Plant Allysgol 
Cofrestredig, gan ddangos nad oes angen 
clybiau ‘Gwyliau Llwglyd’ na chlybiau ‘Bwyd a 
Hwyl’ lle mae (neu lle y gallai) Clwb Gofal Plant 
Allysgol Cofrestredig fodoli.

Yng Nghonwy, parhaodd Clwb Y Morfa, 
Abergele Clwb Brecwast, Ôl-ysgol a Gwyliau 
cyfrwng-Cymraeg y peilot i gynnig 8 lle 
ychwanegol yn ddi-dâl i deuluoedd a fyddai’n 
elwa dros gyfnod hanner tymor mis Hydref.  

Yn ddiweddar gwnaeth Gweithwyr Chwarae 
yng Nghonwy gwblhau’r Dyfarniad CACHE 
Lefel 3 mewn Trawsnewid i Waith Chwarae 
(o’r Blynyddoedd Cynnar) (QCF) sydd wedi ei 
ariannu drwy’r elfen Ofal Plant a Chwarae o’r 
Grant Ariannu Hyblyg.  Roedd pob un o’r 8 
Gweithiwr Chwarae o’r farn i’r cwrs for o fudd i’r 
rôl fel Gweithwyr Chwarae.

Dyma rai o’r sylwadau a dderbyniwyd: 
“Rwyf wedi gwir fwynhau’r cwrs; mae wedi bod 
yn help aruthrol, ac wedi meddwl, rwyf wedi 
gwneud newidiadau i’r ff ordd dwi’n gweithio 
gyda phlant a phobl ifanc. Rwy’n argymell pawb 
sy’n gweithio gyda phlant i fynd ar y cwrs yma.”
“Mae wedi rhoi hyder i mi yn sut yr ydw i yn rôl fy 
swydd, ac wedi fy ngwneud yn fwy ymwybodol 
o gamu yn ôl i alluogi’r plant i ddatrys gwrthdaro 
a risg drostynt eu hunain. Mae’r Cylch Chwarae 
a’r Mathau Chwarae wedi rhoi dealltwriaeth 
dda i mi o’r ff aith mai plant sy’n cyfarwyddo eu 
chwarae eu hunain, ac i ymyrryd dim ond pan 
gaf fy ngwahodd.”

Bu i Towyn Fun Club, Clwb Allysgol Menter 
Gymdeithasol yn Nhowyn, gael dau aelod o’u 
staff  i gwblhau’r cymhwyster hwn yn ddiweddar, 
ac maent eisoes wedi dechrau rhoi newidiadau 
ar waith yn eu lleoliad i wella’r amgylchedd 
chwarae.

Mae Chiara Williamson wedi egluro ei bod 
wedi newid yn llwyr y ff ordd y mae’r lleoliad 
yn gweithredu o’r wybodaeth  wnaeth hi a’i 
chydweithiwr Jamie ei dysgu ers cwblhau’r 
cwrs. “Mae’r plant yn awr yn gwneud ac yn 

Llongyfarchiadau mawr i Amie Jones o 
Ddarparwyr Gofal Plant Ynys Môn yng 
Nghaergybi, sydd wedi cwblhau eu Prentisiaeth 
Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae. Yn rhan o’r 
cymhwyster ymgymerodd Amie â Diploma 
Lefel 3 CACHE mewn Gwaith Chwarae, Sgiliau 
Hanfodol Lefel 2 mewn Cymhwyso Rhif a 
Lefel 2 mewn Cyfathrebu, gan felly gwblhau’r 
Fframwaith Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae.  
Mae Amie’n teimlo bod help, cefnogaeth ac 
anogaeth Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs 
wedi ei galluogi i roi  ar waith yr holl wybodaeth 
a sgiliau y mae wedi eu dysgu, a datblygodd 
hyder o’r newydd yn ei gallu i drosglwyddo ei 
gwybodaeth a’i sgiliau i’w staff .

Croeso i’n Swyddog Datblygu 
Busnesau Gofal Plant newydd 

yng Ngogledd Cymru
Croeso i Sandra Welsby. Sandra yw ein 
Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant 
newydd yng Ngogledd Cymru, yn gweithio o 
swyddfa Bae Colwyn.  Mae gan Sandra brofi ad o 
gefnogi’r sector gofal plant; ei rôl fl aenorol oedd 
Rheolwr Cymru, Y Cymdeithas Meithrinfeydd 
Dydd Genedlaethol (NDNA Cymru), a bu’n 
cefnogi ac yn cynrychioli meithrinfeydd dydd 
drwy Gymru gyfan yn ogystal â rheoli tîm NDNA 
Cymru.  Mae Sandra wedi gweithio i Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs o’r blaen fel Swyddog 
Ariannu Gogledd Cymru.

Dywed Sandra “Rwy’n edrych ymlaen yn 
fawr iawn at weithio gyda chlybiau gofal plant 
allysgol yng Ngogledd Cymru ar brosiect Pawb 
a’i Le, bod yn ‘wyneb cyfeillgar’ i’ch cynorthwyo 
i wella ansawdd a chynaliadwyedd, cefnogi’ch 
clwb o ran llywodraethiad da, cofrestru ag 
Arolygiaeth Gofal Cymru a sgiliau busnes. 
Byddaf yn gallu eich cynorthwyo i gofrestru 
fel Sefydliad Elusennol Corff oredig ac rwy’n 
bwriadu trefnu digwyddiadau Rhwydwaith er 
mwyn ymgynghori â chi ar faterion allweddol y 
gellid bod angen mynd i’r afael â nhw, a dathlu 
gwaith rhagorol clybiau gofal plant allysgol yn 
cefnogi eu cymunedau lleol.”

Prosiectau Tesco yn y Gogledd

Llwyddiant Amie

Enw: Sandra Welsby

Teitl eich swydd: 
Swyddog Datblygu 
Busnesau Gofal Plant 
– Gogledd Cymru

Ers faint ydych 
chi wedi bod yn 
gweithio i Clybiau 
Plant Cymru Kids’ 
Clubs?  Ers Ionawr 
2020, ond ro’n i’n gweithio i Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs sawl blwyddyn yn ôl.

Beth yw eich hoff  atgof o’ch plentyndod?
Rwy’n cofi o symud i dŷ newydd o Fanceinion i 
Preston.  Fe wnes gyfarfod â ff rindiau newydd 
yn yr un heol, Fe wnes gyfarfod â ff rindiau 
newydd yn yr un heol, fe wnaethom dreulio 
sawl awr hapus yn chwarae gemau yn y coed, 
ac yn y cae yr ochr arall i’r ff ordd. Byddem yn 
gwneud deniau, yn siglo ar siglen raff , chwarae 
neidio ar draws y nant a chwarae mig.

Beth ydych chi’n hoff  o’i wneud yn eich 
amser sbâr? Rwy’n dwlu ar dreulio amser 
gyda’n hwyres, Emilia, sy’n 6 mis oes; mae 
hi’n newid drwy’r amser ac yn rhoi cymaint 
o lawenydd a hapusrwydd i ni.  Rwyf hefyd 
yn mwynhau treulio amser gyda’m teulu a’m 
ff rindiau.  Rwyf wedi ymuno â dosbarth yoga yn 
ddiweddar, ac rwy’n cael pleser o gerdded yng 
nghefn gwlad prydferth Gogledd Cymru.

Beth yw’ch hoff  raglen deledu? Gwylio Clwb 
Pêl-droed Lerpwl yn ennill gan fod fy ngŵr a’m 
mab yn gefnogwyr selog o LFC; petaen nhw’n 
colli gêm byddai’n tŷ ni’n ddifl as, a baswn i ddim 
yn cael fy ff ordd fy hun.  Rwyf hefyd yn hoffi   
gwylio Best Home Cook a The Apprentice lle 
mae fy ochr gystadleuol yn mynd yn  drech na 
mi!

Beth yw eich hoff  ffi  lm a pham? Pan oeddwn 
i’n blentyn fy hoff  ffi  lm oedd Incredible Journey 
am  2 gi a chath ar eu taith; fe wnes i lefain o 
hapusrwydd pan wnaethon nhw oroesi.

Mae gan blant Dyff ryn Nantlle yng Ngwynedd 
gynlluniau mawr ar gyfer eu Clwb.  Ar hyn 
o bryd maen nhw’n cynnig darpariaeth Ôl-
ysgol ac maen nhw’n gobeithio ei ymestyn 
i gynnig darpariaeth Wyliau.  Mae rheolwr 
y Clwb, Maira Lewis, bob tro’n chwilio am 
ff yrdd o wella’r Clwb ac yn ddiweddar y mae 
wedi ymgymryd ag ambell i newid mawr yn 
y ff ordd y mae’n gwneud ei “gwaith papur”.  
Mae wedi datblygu cyfres o ddogfennau ar-
lein sydd wedi galluogi’r clwb i fynd yn “ddi-

bapur”.  Mae pob cofrestr, dalennau llofnodi 
i mewn ac allan, rhestr wirio ddyddiol a 
chofnodion ffi  oedd yn awr ar ei llechen.  Da 
iawn Maira!. Dal ati gyda’r gwaith da.

gweini eu byrbryd eu hunain; maen nhw wedi 
dechrau cyfl wyno cyfarpar fel morthwylion a 
hoelio; mae ganddynt chwarae awyr-agored 
drwy’r fl wyddyn gyfan ac wedi gadael y plant i 
chwarae allan yn y tywyllwch ac annog y plant 
i wneud asesiad risg o’u chwarae eu hunain.”

Mae Chiara hefyd wedi esbonio’r eff aith 
gadarnhao y mae wedi ei gael ar y plant, yn 
enwedig y plant hŷn nad oeddent bob tro am 
ddod i’r Clwb Ôl-Ysgol. Mae’r plant wedi setlo’n 
well, yn chwarae’n llawer gwell gyda’i gilydd, 
wedi mynegi gymaint y maent yn mwynhau eu 
cyfrifoldebau newydd ac yn teimlo bod y clwb 
yn perthyn iddyn nhw yn awr yn fwy nag erioed.

‘’Rwyf wedi gweld eff aith bositif enfawr ar y 
plant; maen nhw wedi ymlacio llawer mwy, 
rydym yn cael llai o wrthdaro ac mae’r plant yn 
fwy ynglŷn â’u gweithgareddau dewisol.  Rwyf 
wedi dewis cynnal cyfarfod staff  i roi cyfl e i’m 
tîm o staff , nad ydynt eto wedi mynychu’r cwrs 
Trawsnewid, i gael mwy o wybodaeth ar eff aith 
Gwaith Chwarae.” Chiara Williamson – Rheolwr 
Towyn Fun Club  

Da iawn chi, Towyn, ry’m ni’n hynod falch 
o glywed eich bod yn gweithredu’r hyn a 
wnaethoch ei ddysgu ar un o’n cyrsiau!

Os hoff ech gyfl e i fynychu Dyfarniad Lefel 
3 mewn Trawsnewid i Waith Chwarae (o’r 
Blynyddoedd Cynnar), cysylltwch â’n swyddfa 
yng Ngogledd Cymru ar 01492 536318 info-
nw@clybiauplantcymru.org neu cysylltwch â 
Rachel Tustin, Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant Conwy ar 07717206830.

Conwy’n Trawsnewid i Waith Chwarae (o’r Blynyddoedd Cynnar)

Cafodd y plant a ariannwyd fynediad i’r un 
ddarpariaeth chwarae, gweithgareddau wedi 
eu trefnu gan y Gweithwyr Chwarae a thri phryd 
y diwrnod fel unrhyw blentyn arall yn y lleoliad.

Cafodd y peilot eff aith gadarnhaol ar y plant 
a’r teuluoedd a fynychodd, a gwelwyd y 
plant yn datblygu eu sgiliau cymdeithasol a 
rhyngweithiol.  Roeddent yn gallu chwarae 
y tu allan gyda’u beiciau a’u sgwteri, a oedd 
yn boblogaidd iawn gyda’r plant, ac roedd y 
rhieni’n ddiolchgar am y cyfl e a gawsant.

Hoff em gymryd y cyfl e hwn i ddiolch i Mrs Dolly 
Jones, Rheolwr Clwb Y Morfa, a’i holl staff  
sy’n gweithio mor galed, am dreialu’r Cynllun 
Gwyliau Llwglyd, ac edrychwn ymlaen at 
weithio gyda chi yn y dyfodol.

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

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

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

Clwb Newydd yng Nghasnewydd
Y mae lleoliad Gofal Plant Allysgol newydd 
yn rhedeg o Barc Trampolîn Antur, Jump yng 
Nghasnewydd, sy’n cael ei reoli gan Ofal-Plant 
Antur, Jump.  Yn gynnar yn y gwanwyn bu gwaith 
adeiladu ar y safl e i hwyluso’r ddarpariaeth 
ofal-plant newydd, sy’n cael ei gynnig wedi 
oriau ysgol, ac a fydd yn ymestyn i Wyliau’r 
Haf unwaith y bydd wedi cofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru. Llongyfarchiadau ar 
ein menter fusnes newydd a dymuniadau gorau 
ar gyfer y dyfodol!

Swyddogion Datblygu Busnesau 
Gofal Plant newydd

Yn Ionawr fe wnaethom groesawu dau Swyddog 
Datblygu Busnesau Gofal Plant newydd i Dîm 
De-ddwyrain Cymru.  Mae Clare dare wedi 
cymryd y rôl o Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant dros Gasnewydd, gan gynnig inni 
gefnogaeth i gyrraedd a’n targedau a osodwyd 
gan yr Awdurdod Lleol, a chynnig i Leoliadau 
Gofal Plant Allysgol yn y sir gefnogaeth o 
ansawdd da.  Mae Clare wedi bod yn gweithio 
ym maes gofal plant am yr 16 blynedd 
ddiwethaf ac mae ganddi Lefel 3 mewn Gofal, 
Dysg a Datblygiad Plant.  Mae wedi gweithio 
mewn lleoliadau Dechrau’n Deg yng Nghaerffi  li 
a Chasnewydd, ac yna wedi symud ymlaen i 
rôl Cydlynydd yng Nghanolfan Plant y Goedwig 
yng Nghasnewydd, cefnogi lleoliadau cyn-
ysgol a Chlwb Allysgol, yn ogystal â sefydlu’r 
Clwb Gwyliau, Pili Pala.  Aeth ymlaen wedyn 
i faes gofal dydd llawn, gan fod yn rheolwr ar 
Feithrinfa Ddydd yng Nghaerdydd ac ennill BA 
mewn Addysg y Blynyddoedd Cynnar.

Mae Rebecca Hall wedi ymuno â ni i gymryd 
y rôl o Swyddog Datblygu Busnesau Gofal 
Plant yn rhan o Brosiect Pawb a’i Le.  Bu 
Becky’n gweithio’n fl aenorol i Dîm Gofal Plant 
yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr; mae ganddi gymwysterau mewn Gofal 
Plant a Gwaith Chwarae, ac angerdd arbennig 
dros Chwarae.  Drwy Brosiect Pawb a’i Le bydd 
Becky’n cefnogi Lleoliadau Gofal Plant Allysgol 
ar draws rhanbarth De Ddwyrain Cymru, 
gan ganolbwyntio’n benodol ar gynyddu’r 
nifer o Glybiau sydd wedi eu cofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru, a chynorthwyo’r 
sector i fabwysiadu strwythurau cyfreithiol 
cadarn *(e.e. cefnogi pwyllgorau anghorff oredig 
i symud tuag at strwythur o gyfrifoldeb 
cyfyngedig).  Yn rhan o’r Prosiect, byddwn 
hefyd yn cynnal Digwyddiadau Rhwydwaith yn 
y Rhanbarth bob tymor.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ar 
Facebook (www.facebook.com/clybiau) (ac yn/
neu’n gwirio ein gwefan) am ddiweddariadau ar 
y Digwyddiadau di-dâl hyn, a fydd yn gyfl eoedd 
gwych i chi rwydweithio gyda busnesau o 
gyff elyb fryd  a pharhau yn eich datblygiad 
proff esiynol!

Yr Eithaf mewn Tai Chwarae yng 
Nghlwb Ôl-ysgol YMCA Porthcawl
Wedi i’r Arweinydd Chwarae, Brian Freeman 
fod wrthi am fi soedd yn gweithio’n galed, 
adeiladu a phaentio, mae gan Glwb Ôl-ysgol 
YMCA Porthcawl ym Mhen-y-bont ar Ogwr 
ychwanegiadau newydd rhyfeddol i’w man 
chware.  A gwagle mewnol i storio a llu o 
fanylion i danio’r dychymyg, mae’r tai chwarae 
wedi cael derbyniad eithriadol o dda gan y 
plant a’r rhieni sy’n defnyddio’r Clwb.  Cafodd 
y gwaith ei ariannu drwy grant o Co-op Cymru, 
sydd wedi ariannu gwasanaethau eraill a 
gynigir gan YMCA Porthcawl yn ogystal, yn 
cynnwys cynlluniau ychwanegol i adeiladu 
llwyfan yn ystafell y clwb i annog plant i chwarae 

mewn sawl gwahanol 
ff ordd.  Cymerodd y tai 
gyfanswm o 170 awr i’w 
hadeiladu a’u paentio, 
a Brian yn defnyddio’i 
garej i wneud y rhan 
fwyaf o’r gwaith.  Mae’r 
canlyniad terfynol 
yn gadael argraff  
arbennig, ac mae, yn 
ddi-os, wedi rhoi Pwynt 
Gwerthu Unigryw i’r 
Clwb!

Clwb Gofal Plant Allysgol penwythnosol yw 
Kidcare4U yn ardal Pillgwelly o Gasnewydd.  
Mrs Rusna Begum a sefydlodd y gwasanaeth 
gofal plant gwreiddiol yn Ebrill 2017, gan nad 
oedd cyfl euster gofal plant penwythnosol yn 
yr ardal.  Yn rhan o’r gwasanaeth gofal plant, 
cynigiodd Mrs Begum hyff orddiant mewn 
Mathemateg a Saesneg (gan gyfl ogi Tiwtoriaid 
yn ychwanegol at Weithwyr Chwarae), am ddim 
cost ychwanegol, ar gyfer plant 5 i 17 blwydd 
oed.  Roedd y rhieni wedi dechrau mynegi wrth 
y clwb eu hanghenion am well dyfodol i’w plant; 
a’r Saesneg yn ail iaith i nifer fawr ohonynt roedd 
arnynt angen cymorth ychwanegol. Roedd nifer 
o’r rhieni’n gweithio patrymau shiff t ac am le 
diogel i’w plant chwarae ar y penwythnosau; 
doedden nhw ddim yn credu ei bod yn ddiogel 
iddyn nhw chwarae ar y strydoedd a’r gyfradd 
droseddu leol yn uchel. Roedd tua 90% o’r 
teuluoedd sy’n mynychu KIDCARE4U yn dod 

o deuluoedd ar incwm isel, ond roedd y plant 
yma’n garismatig iawn, ac yn llawn potensial - 
potensial y gellid ei ddatgloi pe caent rywfaint 
yn fwy o gymorth mewn awyrgylch hwyliog, 
gofalgar, lle byddent yn gallu chwarae, dysgu a 
gwneud ff rindiau newydd.

Er i’r busnes ddechrau fel menter 
Breifat, gweithiodd Mrs Begum 
yn ddyfal yn ystod 2019 (gyda 
chefnogaeth Swyddog Datblygu 
Busnesau Gofal Plant ) i’w newid 
yn Sefydliad Corff oredig Elusennol.  
A nifer o deuluoedd yn ei chael yn 
anodd talu cost gofal plant, a chyda 
nodau unigryw’r busnes nid yn unig i 
ddarparu gofal plant a chwarae ond 
hefyd i gefnogi datblygiad addysgol 
y plant yma, mae symud at strwythur 
Elusennol wedi agor posibiliadau 
newydd o ran ariannu a fydd yn 
cynorthwyo’r busnes i dyfu a rhoi 
darparu gwasanaeth gwerthfawr yn 
y gymuned.

Dros y 2 fl ynedd ddiwethaf mae plant sy’n 
mynychu’r gwasanaeth wedi cwblhau TGAU 
mewn Mathemateg a Saesneg, gan gael 
canlyniadau ardderchog, na fyddent, yn ôl 

Gwobrau 
Elusennau Cymru

Llongyfarchiadau i’r 2 
Gyfundrefn Wirfoddol a 
gafodd eu henwebu am wobr 
yn nigwyddiad Gwobrau 
Elusennau Cymru 2019.  Mae 
Gwobrau Elusennol Cymru 
(a drefnir gan Gymdeithas 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
[CGGC]) yn cydnabod ac yn 
dathlu’r cyfraniad rhyfeddol y mae elusennau, 
grwpiau cymunedol ac nid-er-elw, ac unigolion 
y n ei wneud i Gymru.  Maen nhw’n dwyn 
i’r amlwg ac yn hyrwyddo’r gwahaniaeth 
cadarnhaol y gall y grwpiau a’r unigolion hyn eu 
gwneud i fywydau ei gilydd, a’r gwobrau’n rhai 
megis Gwirfoddolwr y Flwyddyn, Ymgysylltu 
Cymunedol a’r Defnydd Gorau o’r Iaith 
Gymraeg.

Cafodd Prosiect Datblygu Cymunedol 
Llanharan ei enwebu am y Wobr Ymddiriedolwyr 
Arbennig; ac enwebwyd Ymddiriedolaeth 
Elusennol Stephens and George yn Gyfundrefn 
y Flwyddyn.  Mae’r ddwy elusen yn darparu 
gwasanaethau rhagorol yn eu cymunedau lleol 
ac yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau 
plant a theuluoedd; ac felly’n llawn haeddu’u 
henwebiadau! Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy 
ohonoch!

Ceir hyd i fwy o wybodaeth am y Gwobrau ar 
wefan CGGC - https://www.wcva.org.uk/

Digwyddiadau Rhwydwaith Rhanbarthol

Cwrdd â’r Tîm!
Enw: Clare Dare

Teitl eich swydd: Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant 
Casnewydd

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs? Ers Ionawr 2020

Beth yw’ch hoff  atgof o’ch plentyndod? Fel plentyn, ro’n 
i’n dwlu ar fynd i bysgota gyda nhad, dringo coed a gwneud 
deniâu. Ro’n i wrth fy modd yn cerdded y mynydd ar bwys fy 
nghartref fel plentyn, ac fe dreuliais oriau yno gyda’m ff rindiau 
yn cael picniciau, yn casglu mwyar duon ac yn llithro i lawr y 
mynydd ar focsys cardfwrdd.

Beth ydych chi’n hoff  o’i wneud yn eich amser sbâr? Rwy’n 
mwynhau cerdded fy nghi, Harley, mynd allan ac aros i ff wrdd yn ein fan wersylla. Hefyd gweld y 
wlad, ac yn enwedig ar lan y môr, ym mhob tywydd. Dwi’n hoff  iawn o ddarllen allan yn yr haul a 
chael gwyliau rhyfeddol dramor.

Beth yw’ch hoff  raglen deledu? Rwy’n mwyhau gwylio cyfresi ar Netfl ix and yn dueddol o wylio’r 
gyfres gyfan ar ei hyd i gyrraedd y diwedd. Yn fwyaf diweddar fe wnes fwynhau’r gyfres gyfan o 
Suits, nes mynd yn gaeth iddi; ro’n i’n drist iawn ei bod wedi gorff en.

Beth fyddai pobl yn synnu o’i glywed amdanoch?  Fe wnes gyfarfod fy ngŵr mewn priodas pan 
oedd y ddau ohonom yn 5 mlwydd oed.  Ro’n i’n ferch fl odau ac yntau’n was bach. Roeddem yn 
ff rindiau yn yr ysgol ac fe wnaethom briodi tua 20 mlynedd yn ddiweddarach.  Mae llun ohonom 
sy’n dystiolaeth inni fod mewn gwisgoedd priodasol gyda’n gilydd.

y rhieni, wedi bod yn bosibl heb Kidcare4U. 
Roedd 5 plentyn yn mynychu’r clwb pan 
ddechreuodd, heddiw mae dros 35 yn 
mynychu, ac mae rhestr aros faith.  Mae’r hyn 
a ddechreuodd ei daith fel disgwyliad i wneud 
tipyn o fusnes wedi troi’n fan tyrru cymunedol i 
deuluoedd sy’n byw mewn tlodi ac am i’w plant 
ddatblygu’n gymdeithasol; mae iddo hefyd 

Bwynt Gwerthu Unigryw sy’n ei osod ar wahân i 
fannau Gofal Plant eraill yn yr ardal.

Dalier ati KIDCARE4U!

Cwrdd â’r Clwb!

De Ddwyrain Cymru

Diolch i bawb a wnaeth ymuno â ni yn ein 
Digwyddiadau Rhwydwaith Rhanbarthol 
yr Hydref  ym mis Tachwedd.  Cafwyd 
diweddariadau gan AGC ar y Datganiad 
Hunanasesu Gwasanaeth (DHG) ac AGC 
Ar-lein, gwybodaeth ar oruchwyliadau ac 
arfarniadau a chyfl eoedd i rannu llwyddiannau, 
heriau a syniadau ar gyfer digwyddiadau 
rhwydwaith yn y dyfodol.

Yn awr yng nghanol Ionawr, rydym wrthi’n 
ddyfal yn cynllunio ein Digwyddiadau 
Rhwydwaith Gwanwyn ar draws y rhanbarthau.  
Mae’r rhain yn cynnwys  ein  digwyddiadau ‘Pac 
Off er y Gweithiwr Chwarae (Meithrin Gweithlu 
Chwarae Cryfach)’ a gweithdai’n seiliedig 
ar theori ar: ACES; Yr Egwyddorion Gwaith 
Chwarae, Y Cylch Chwarae ac Esblygiad 
Chwarae. Mae hefyd weithdai’n seiliedig ar yr 
ymarferol ar: Chwarae Allan gyda’r Elfennau; 
Rhannau Rhydd, Ymgysylltu â Chwarae  sy’n 
Cynnwys Risg a Dweud Stori.

Bwciwch yn gynnar ar ein Digwyddiadau 
Rwydwaith Tymhorol yn y dyfodol ar 
draws y rhanbarthau  https://www.
clybiauplantcymru.org/training-events.asp 
– byddem yn falch iawn o’ch gweld yno. 

Gwnaeth y rhai a fu’n bresennol yn ein 
Digwyddiadau Rhwydwaith yr Hydref yng 
Nghaerfyrddin, Ynys Môn a Phont-y-pŵl ym 
mis Tachwedd glywed gan AGC am eu cais 
ar-lein i AGC sydd wedi ei lifl inio, a’r DHG.  
Hefyd cawsant gyfl wyniad ar oruchwyliadau 
ac arfarniadau oddi wrth dîm Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs.  Cafodd aelodau gymryd 
oddi yno gopïau o Camu Allan, y gwnaethom 
eu lansio ar y noson.  Mae’r canllaw hwn sydd 
newydd ei ddiweddaru, ar ddatblygu a chefnogi 
Clybiau Gofal Plant Allysgol, adrannau ar 
bob agwedd ar redeg Clwb, a stôr eang o 
bolisïau, gweithdrefnau a ff urfl enni y gellir eu 
haddasu, yn cynnwys cytundebau a ff urfl enni 
goruchwylio a ff urfl enni arfarnu fel y trafodwyd 
ar y noswaith.  Mae hwn wedi ei ddatblygu gan 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ac amryfal 
Glybiau, ymgynghorwyr ac arbenigwyr yn eu 
maes.  Gall aelodau gyrchu eu copi electronig 

drwy fewngofnodi i ardal aelodau ein gwefan.

O’r Gwanwyn ymlaen, diolch i Brosiect Pawb 
a’i Le y Gronfa Gymunedol Genedlaethol 
sy’n ‘Cysylltu ac yn Cefnogi Clybiau Gofal 
Plant Allysgol a Chymunedau’,  byddwn 
yn dal i gynnal Digwyddiadau Rhwydwaith 
Rhanbarthol tymhorol, gan ymweld ag amryfal, 
a gwahanol Awdurdodau Lleol.  Felly byddai’n 
dda iawn gennym glywed gennych pa bynciau 
a ff ormat a fyddai’n fwyaf defnyddiol i chi.

Yn ein Digwyddiadau Hydref fe wnaethoch 
ddweud...
‘Wedi mwynhau’r ddwy agwedd o’r digwyddiad, 
gwybodaeth gan AGC ac arfarniadau.’
‘Diolch am y croeso a’r noswaith llawn 
gwybodaeth.’
‘Noswaith hynod lawn o wybodaeth.’

Gwnaeth 100% ohonoch a’u mynychodd eu 
cael yn ddefnyddiol; byddai 94% â diddordeb 
mewn mynychu rhwydweithiau yn y dyfodol ac’ 
roedd 100% yn debygol iawn o roi eu dysg ar 
waith. Rydym hefyd wedi cadw  mewn cof, wrth 
gynllunio ein digwyddiadau nesaf, y pethau 
ichi ddweud yr hoff ech eu cynnwys mewn 
cyfarfodydd rhwydwaith yn y dyfodol,:
• mwy o gefnogaeth rheoli staff  – sefydlu, 
recriwtio, cadw, cymell, salwch
• archwiliadau AGC
• Anghenion Dysgu Ychwanegol  
• gweinyddu ffi  oedd, 
• Y Cynnig 30 awr 
• diogelu 
• sesiynau hyff orddi rhyngweithiol, hwyliog 
• gweithgareddau coginio i blant 
• dylunio mannau chwarae y tu allan i’r adeilad 
• ceisiadau am grant a chymorth i lenwi 
ceisiadau
• ymwybod a llesiant
• strategaethau rheoli ymddygiad i blant 3-11 
blwydd oed

*Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar 
lywodraethiad a chynaliadwyedd, yn cynnwys 
cofrestru gydag AGC a mentora mewn sgiliau 
busnes, a byddwn yn cyfl enwi digwyddiadau 
rhwydwaith rheolaidd i’r sector. 

Angen cysylltu â ni?
Cewch gysylltu â Thîm De Ddwyrain Cymru 

drwy ff onio: 029 2074 1000,
drwy ebost: info@clybiauplantcymru.org
trwy’r post: Tŷ’r Bont, Ffordd yr Orsaf, 

Llanisien, Caerdydd. CF14 5UW
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Ar ddiwedd 2019 fe wnaethom dderbyn 
ymweliad gan ein Sicrhawr Ansawdd Allanol, ac 
fe gwblhaodd wiriad o’n Cymwysterau Gwaith 
Chwarae.  Mae’n bleser o’r mwyaf gennym 
adrodd ein bod unwaith yn rhagor wedi cael 
y sgôr ‘rhagorol’ ar draws yr holl feini prawf a 
aseswyd.  Ymhlith y meysydd a wirir y mae 
Sgiliau Galwedigaethol Staff, Y Defnydd o 
Adborth y Dysgwyr, ac wrth gwrs, ansawdd yr 
Asesu a’r Gwirio Mewnol.

Ymhlith yr uchafbwyntiau y mae
• “Mae gan y tîm brofiad helaetho weithio 

ar draws gwahanol ddarpariaethau gofal 
plant”.

• “Mae’r ganolfan wedi dyfeisio llawlyfr 
cadarn ar gyfer dysgwyr”.

• “Mae’n amlwg bod gan y tîm berthnasoedd 
gweithio cryf”.

Mae hwn yn gyfle ardderchog i ddiolch i’r 
Tîm Hyfforddi am eu holl waith caled a’u 
hymrwymiad parhaus i ansawdd a datblygiad 
personol; mae’r adborth cadarnhaol cyson a 
dderbynnir gan Gyrff Dyfarnu a chan Ddysgwyr 
yn tystio i’r gwaith caled a’r cynllunio sy’n rhan 
o bob cymhwyster.

Fel nodyn eilaidd, os ydych yn chwilio am 
Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae ar hyn 
o bryd, mae croeso i chi ein he-bostio ar 
info@clybiauplantcymru.org gan fod gennym 
gyfleoedd ariannu  cyffrous i ddechrau’r 
flwyddyn, rhai sy’n ein galluogi i ddarparu 
cefnogaeth a chyfleoedd dysgu rhagorol ar 
draws Cymru.

Ffordd Newydd o 
wneud Prentisiaethau
Mae argaeledd y Cynllun Prentisiaeth Fodern 
wedi cael effaith sylweddol ar y sector Gwaith 
Chwarae yng Nghymru, a dwi’n siŵr fod yr holl 
glybiau’n ymwybodol o’r gofyniad i staff fod yn 
gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos er mwyn 
bodloni gofynion cymhwysedd y cynllun hwn.

Rydym wedi hen gydnabod cyfyngiadau’r 
cynllun hwn o ran y sector, yn enwedig yn 
achos lleoliadau sydd hyd yma heb gofrestru 
gydag Arolygiaeth Gofal Cymru, ac sydd felly’n 
ei chael yn anodd cyflogi staff am yr oriau sy’n 
ofynnol i ymrestru ar y cynllun prentisiaeth.  
Rydym felly’n falch iawn fod Llywodraeth 
Cymru wedi adolygu’r cynlluniau prentisiaeth 
ac wedi rhyddhau llinyn newydd, Cynnydd ar 
gyfer Llwyddiant, sydd wedi ei anelu at rai sy’n 
gweithio rhwng 10 ac 16 awr yr wythnos.

Rydym yn awr wedi gorffen ymrestru ar 
gyfer ein carfan gyntaf o 17 o ddysgwyr drwy 
Gymru gyfan drwy’r ffrwd ariannu hon.  Hefyd 
mae gennym gynlluniau yn eu lle i gyflenwi 
cymwysterau Lefel 2 a Lefel 3 pellach gan 
wneud y gorau o’r cyfle rhyfeddol hwn i’r Sector 
Gofal Plant.  Os hoffech wybod mwy am y 
cynllun yma cysylltwch â’ch swyddfa leol i gael 
y manylion.

Esblygiad Chwarae
Mae llawer o ddamcaniaethau adnabyddus ar gael sy’n ein cynorthwyo ni fel gweithwyr 
chwarae i ddeall yn well ein rôl pan ddaw’n fater o hwyluso a chefnogi chwarae plant a phobl 
ifanc a’r broses chwarae; un o’r damcaniaethau hyn yw’r Cylch Chwarae.

Er bod y Cylch Chwarae’n erfyn sylfaenol yn ein helpu i ddeall y broses chwarae a’i 
chydrannau, gall damcaniaeth y cylch chwarae yn ogystal ein helpu i ddeall yn well ein rôl fel 
gweithwyr chwarae sy’n rhan o’r broses yma.

Gwnaeth astudiaeth empirig ddiweddar a ymgymerwyd gan Dr Pete King a Shelly Newstead 
ymchwilio i rôl yr oedolyn yn y cylch chwarae ac a oes gan wybod a dealltwriaeth o’r Cylch 
Chwarae unrhyw effaith ar eu harferion gwaith chwarae a’r ffordd y maent yn cefnogi’r broses 
chwarae.

Yn y papur gwreiddiol a gynhyrchwyd gan y diweddar Athro Perry Else a Gordon Sturrock, 
rhoddodd ‘Bapur Colorado’ fodel damcaniaethol o’r oedolyn mewn hierarchaeth pedair-
lefel (gweler y tabl isod). Mae King a Newstead, drwy eu hastudiaeth, wedi ymchwilio 
i ddealltwriaeth gweithwyr chwarae o’r gwahanol lefelau hyn a sut y maent yn cael eu 
defnyddio.

Matrics ar ffurf categorïau ar gyfer hierarchaeth ymyrraeth (Sturrock and Else, 1998; Sturrock, 
Russell & Else, 2004)

Ymyrraeth Oedolyn Disgrifiad
Cynnal y Chwarae Mae chwarae’n hunangynhaliol - nid yw ymyrraeth yn angenrheidiol; 

mae’r gweithiwr yn arsylwi ar yr hyn sy’n digwydd.

Ymyrraeth syml Mae’r oedolyn yn cymryd rôl adnodd ar gyfer chwarae – gall hyn 
fod yn gynnil, megis bod tegan yn cael ei roi ar gael i’w ddefnyddio, 
neu ymateb mewn ffordd fwy amlwg i gais gan y plant.

Ymyrraeth gymedrol Ar gais y plentyn daw’r oedolyn yn rhan o’r chwarae - megis drwy 
gynnig dewisiadau eraill y bydd y plentyn yn dewis ohonynt, neu 
drwy roi gêm ar waith ac yna aros yn ôl.

Ymyrraeth gymhleth Mae gorgyffwrdd uniongyrchol ac estynedig rhwng y plant sy’n 
chwarae a’r oedolyn – efallai y bydd angen i’r oedolyn gymryd ôl 
yn y chware, neu weithredu fel partner i’r plentyn sy’n chwarae.

  
Yr hyn a ddangosodd ymchwil King a Newstead yw bod y gweithwyr chwarae wedi defnyddio 
cynnal chwarae ac ymwneud syml yn hyderus fel dulliau o ymyrryd, lle mae gweithwyr 
chwarae’n deall pwysigrwydd – a’r angen – i arsylwi ar chwarae, a bod yn erfyn i’r plant ei 
ddefnyddio fel rhan o’u rôl fel gweithiwr chwarae.  Dangosodd yr ymchwil hefyd fod gweithwyr 
chwarae’n llai hyderus yn defnyddio ymyrraeth gymhleth fel rhan o’u rôl pan fydd yr oedolyn 
yn chwaraewr cefnogol, sensitif ac ymgysylltiol yn y broses chwarae.  Gallai rhai ddadlau 
eich bod, wrth fod yn rhan o’r chwarae yn ei halogi, ond mae hefyd ddadl arall, sef os ydych 
fel gweithiwr chwarae’n sensitif i’r ciwiau chwarae ac anghenion y plentyn neu’r plant, y 
dylech fod yn gallu ymgysylltu’n effeithiol â chwarae’r plant heb gymryd drosodd neu halogi’r 
chwarae, gan gefnogi’r broses yn llawn.

“Nid ydych yn peidio â chwarae am eich bod yn tyfu’n hen; rydych chi’n tyfu’n hen am eich 
bod yn peidio â chwarae”. George Bernard Shaw 

Rwy’n hoff o feddwl ein bod ni fel gweithwyr chwarae mewn sefyllfa unigryw gan ein bod 
yn dal i allu chwarae, a dyma sy’n ein galluogi i fod fwy mewn cytgord â chwarae plant a 
phobl ifanc, i ddeall yn well yr ymddygiad sy’n cael ei arddangos, yr awgrymiadau a’r ciwiau 
chwarae; ac i adlewyrchu ar yr hyn a welwn, ac ymateb yn briodol.

Felly pa ymyriadau ydych chi neu’ch cyd-weithwyr chwarae’n dueddol o’u defnyddio? 
Byddai’n dda iawn gennym glywed ambell hanesyn gennych fel gweithiwr chwarae; os oes 
gennych un yr hoffech ei rannu, cysylltwch â  info@clybiauplantcymru.org. 

Pete King and Shelly Newstead (2019): Understanding the adult role in the Play Cycle – an 
empirical study, Child Care in Practice, DOI: 10.1080/1357279.2019.1575187

Bil Plant 
(Diddymu 

Amddiffyniad 
Cosb Resymol) 

(Cymru)
Diben y Bil yw diddymu’r amddiffyniad o gosb 
resymol o dan y gyfraith gyffredin, fel na fydd 
yr amddiffyniad bellach ar gael yng Nghymru 
i rieni, nac i’r rheini sy’n gweithredu yn lle’r 
rhieni, i ymosod ar blentyn neu ei guro. Mae’r 
Bil hwn yn adeiladu ar ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru i hawliau plant o dan Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Os bydd Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb 
Resymol) (Cymru) yn llwyddo, bydd Cymru’n 
ymuno â dros 55 o genhedloedd ar draws y 
byd sydd wedi cymryd camau i ddod â chosbi 
plant yn gorfforol i ben. Bydd cael gwared â’r 
amddiffyniad o gosb resymol yn rhoi eglurder 
i rieni a gweithwyr proffesiynol ac anfon neges 
glir nad yw cosbi plant yn dderbyniol yng 
Nghymru. 
Os yw’r Bil yn cael ei basio gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru, ac yn dod yn ddeddf, 
golygir na fydd modd i rieni, nac oedolion 
eraill sy’n gweithredu yn lle’r rhieni gosbi plant 
yn gorfforol yn gyfreithlon yng Nghymru.  Yn 
ystod y cyfnod o 2 flynedd cyn i’r ddeddf ddod 
i rym, bydd ymgyrch wedi ei hanelu at rieni a 
gweithwyr proffesiynol ynghylch i newid yn y 
gyfraith.

Mae’r Bil yn rhan o becyn eang o gefnogaeth i 
blant a’u rhieni, yn cynnwys yr ymgyrch ‘Magu 
Plant, Rhowch Amser Iddo. [https://gov.wales/
parenting-give-it-time], sy’n rhoi cynghorion 
cadarnhaol a gwybodaeth ar fagu plant. 

Ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru:
h t t p : / / s e n e d d . a s s e m b l y . w a l e s /
mgIssueHistoryHome.aspx?IId=24674&Opt=0

Lefel 5 mewn Gwaith Chwarae
Llongyfarchiadau mawr iawn i Angharad ar gwblhau, ac ar fod y cyntaf o’n dysgwyr Lefel 5 i ennill 
ei chymhwyster, Diploma Lefel 5 CACHE mewn Gwaith Chwarae Uwch (Cymru).  Dechreuodd 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gynnig i ddysgwyr y cyfle i ymgymryd â Lefel 5 mewn Gwaith 
Chwarae Uwch ym mis Ionawr 2019, ac mae’n bleser gennym ddweud bod y garfan gyntaf o 
ddysgwyr yn agos at gwblhau. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgymryd â’ch Lefel 5 mewn 
Gwaith Chwarae, yna cysylltwch â ni.

Os ydych yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw 
gymhwyster galwedigaethol, ac yn ansicr 
ynghylch pa ddarparydd i’w ddefnyddio, dyma 
rai cwestiynau y dylech eu gofyn.

1. A oes gweithdai ar gael: Er y gall fod yn 
anodd ar adegau i ryddhau staff ar gyfer 
hyfforddiant, mae’r budd o gael Dysgwyr 
i fynychu gweithdai yn enfawr.  Esboniodd 
Dysgwr diweddar “Roedd y sesiynau’n 
ymlaciol ac roedd modd gwneud tasgau 
hawdd heb straen”.  Pan gaiff Dysgwyr 
eu gadael i gwblhau cymwysterau ar eu 
pennau eu hunain gall hyn yn aml beri ofn 
a diffyg ymgysylltu, yn gyntaf os na wyddys 
disgwyliadau’r cymhwyster, ond hefyd ym 
mhle i ennill y wybodaeth angenrheidiol i 
gwblhau’r gwaith cartref.

2. A oes gan y Staff Hyfforddi brofiad 
cyfredol: Waeth pa mor hir y mae 
Swyddog Hyfforddi wedi bod yn gweithio 
yn y diwydiant, dylent bob tro wneud yn 
sicr eu bod yn parhau i ddatblygu eu 
gwybodaeth a’u sgiliau eu hunain.  Wrth 
weithio gyda Swyddog Hyfforddi neu 
Aseswr sy’n brofiadol ac yn gymwysedig 
gallant gefnogi Dysgwyr yn llawn a gosod 
y cymhwyster mewn cyd-destun.

3. Y cyfnod y mae’r Swyddog Hyfforddi/
Aseswr wedi bod yn gweithio i’r gyfundrefn: 
Gall newid Swyddogion Hyfforddi neu 
Aseswyr yng nghanol cymhwyster achosi 
aflonyddwch a dryswch.  Dylid ystyried 
trosiant staff mewn sefydliad, gan y gallech 
fod yn destun newidiadau ac oediadau os 
yw hyn yn parhau.

4. Pa mor aml y cewch eich cefnogi: Yn 
ystod Prentisiaeth mae’n ofynnol gan 
Lywodraeth Cymru eu bod yn cael eu 
gweld o leiaf bob 61 diwrnod.

Rydym yn credu mai’r rheswm y cafodd ein Tîm 
Hyfforddi y marc ‘Rhagorol’ yw’r ffordd y mae 
ein hyfforddiant yn cael ei fonitro a’i gynllunio, er 
enghraifft, dyma’n hatebion i  rai o’r cwestiynau 
uchod.

1. Oes, rydym yn cynnig gweithdai i’r 
holl ddysgwyr, gyda chymysgedd 
o weithgareddau ymarferol a 
damcaniaethol.  Eleni rydym yn gwella ein 
Hyfforddiant Prentisiaeth hyd yn oed yn 
fwy drwy gynnwys gweithdai byr a fydd yn 
cynorthwyo arferion da yn y gweithle.

2. Oes, mae’n ofynnol i bob Swyddog 
Hyfforddi gymryd rhan mewn cyfarfodydd 
misol lle byddwn yn trafod arferion 
da, hyfforddiant chwarterol perthynol i 
faterion cyfredol sy’n codi yn y Diwydiant 
Gwaith Chwarae; hefyd mae tri diwrnod 
o Ddatblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) 
lle gweithir yn uniongyrchol gyda phlant 
mewn Gofal Plant Allysgol.

3. Ymunodd ein Swyddog Hyfforddi diwethaf 
â ni flwyddyn yn ôl yn ychwanegiad at y tîm 
hyfforddi; mae’r mwyafrif o’n Swyddogion 
Hyfforddi wedi bod yn gweithio am gryn 
dipyn o amser ac wedi datblygu ymhellach 
yn ystod eu hamser gyda’r gyfundrefn.Yn 
ogystal â’r gweithdai, mae ein Swyddogion 
Hyfforddi’n gweld Dysgwyr bob Mis i’w 
cefnogi i symud ymlaen, a’u hasesu yn 
y gweithle.  Caiff adolygiadau o gynnydd 
Dysgwyr eu cwblhau bob tro wyneb yn 
wyneb ac mae’r rheolwr ynglŷn â hyn er 
mwyn gwneud yn sicr bod yr holl bartïon 
yn fodlon ar y sut y mae’r cymhwyster yn 
dod yn ei flaen.

Dal i Gyflenwi Ansawdd
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Syniadau Codi Arian wedi’u Hysbrydoli gan y Brosiect Santander!
Gweithdai ar Gymraeg Achlysurol AM DIDM 
i glybiau sydd ar gyrsiau dysgu Cymraeg 
CAMAU

Mae Camau yn gynllun Dysgu Cymraeg sy’n 
benodol ar gyfer Gweithlu’r Blynyddoedd 
Cynnar, Addysg, Chwarae a Gofal Plant.  Mae’r 
cynllun yn cynnwys 5 cwrs: Mynediad, Sylfaen, 
Canolradd ac  Uwch  ar gyfer y Gweithlu 
Gwaith Chwarae.  Mae 4 model o ddysgu ar 
gael, syn cynnig 20 awr o hyfforddiant hyblyg, 
mentora a chefnogaeth ôl-ofal gan Swyddogion 
Iaith Gymraeg.  Mae hefyd gostau cyflenwi ar 
gael i gyflogwyr sy’n rhyddhau staff i fynychu 
hyfforddiant yn ystod amser gwaith (£10 yr 
awr).

Y tymor yma rydym wedi bod yn ymweld â 
rhai o’n llysgenhadon Cymraeg, mewn clybiau 
ar draws Cymru, i weld sut maen nhw’n dod 
ymlaen â’u cyrsiau dysgu Cymraeg sydd wedi 
eu hariannu’n llawn.  Fel y crybwyllwyd yn y 
rhifyn blaenorol, mae gosod asesiadau yn awr 
wedi eu cwblhau ym mhob un o’r lleoliadau 
yr ydym yn eu cefnogi y tymor yma.  Mae 
cynlluniau gweithredu wedi eu dyfeisio ar y cyd 
â lleoliadau o ran sut y byddent yn cynyddu ac 
yn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn eu 
lleoliadau; ac mae cyrsiau Cymraeg CAMAU yn 
mynd rhagddynt ers tro.

Yn rhan o’r gefnogaeth barhaus sy’n cael ei roi 
gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs rydym 

Glanhau Gwanwynol – Sêl Garej
Gofynnwch i rieni / y gymuned leol i roi eitemau 
sydd mewn cyflwr da i’r clwb fel y gallwch gynnal 
Sêl Garej a gwerthu’r eitemau y byddwch wedi 
eu casglu. Defnyddiwch yr arian a wnaethoch 
ei godi i helpu’ch Clwb Allysgol i brynu unrhyw 
beth y byddwch ei angen.

Sioe Ffasiwn
Ar y cyd â boutique / dylunydd ffasiwn 
annibynnol, cynhaliwch sioe ffasiwn i arddangos 
y dillad a wisgwyd gan y plant.  Codwch dâl 
am fynediad, a fydd yn elw i’r clwb, a chaiff y 
dylunydd elwa ar y dillad y bydd y rhieni’n eu 
gwerthu ar y noson. (Beth am geisio gwerthu 
paneidiau a.y.b. i chwyddo’ch elw.)

Stondin Diwrnod y Mamau / 
Rhywun Arbennig 
Prynwch ychydig eitemau bychain ar gost isel / 
dim cost y gall y plant eu prynu ar gyfer Dydd 
y Mamau / Dydd Rhywun Arbennig; gwnewch 
yn siŵr eich bod yn gwerthu’r eitemau am gost 
ychydig yn uwch na’u cost er mwyn gwneud 
elw.

Helfa Wyau Pasg
Trefnwch yr helfa wyau yn eich clwb a chodwch 
ffi fechan am gofrestru.  Gwerthwch docynnau 
cyn yr adeg i wneud yn siŵr fod gennych 
ddigon o gyflenwadau i’r holl blant a fydd yn 
cymryd rhan.

Ras Gerdded/Rhedeg/Beicio. 
Dewiswch eich camp ac i ffwrdd â 
chi!
Ffordd wych o gael y plant yn y clwb i fod yn fwy 
egnïol, a chael pawb i fod yn rhan.  Casglwch 
noddwyr cyn y digwyddiad i godi arian i’ch 
lleoliad.  Peidiwch ag anghofio cymryd lluniau 
i’w dangos i’r noddwyr wedi i chi orffen.  Mae 
sticeri a medalau fel arfer yn boblogaidd gan y 
derbynwyr, ac efallai gellid rhoi gwobr fechan i’r 
plentyn sy’n codi’r mwyaf o arian.

Cystadleuaeth adeiladu tŷ aderyn
Mae adar yn trydar o’n cwmpas yn y gwanwyn, 
a phobl yn adeiladu ac yn siopa am dai adar a 
hadau i’w iardiau cefn.  Beth am godi arian mewn 
ffordd greadigol, sef drwy gynnal cystadleuaeth 
gwaith pren. Trefnwch fod pob un sy’n cofrestru 
â thudalen codi-arian rhynddynt â’u cyfoedion, 
a gofynnwch iddynt sicrhau “pleidleisiau” dros 
eu tŷ adar nhw ar ffurf rhoddion ariannol.

Sêl Pobi a Chacen
Gofynnwch i bob rhiant roddi pethau a bobwyd 
gartref ar fore’ch sêl gacenni.  Yna gosodwch 
stondin i werthu’r cacenni.  Os ydych wedi’ch 
lleoli ar dir ysgol, beth am ofyn caniatâd i 
werthu’r cacenni i’r rheini ar adeg casglu’r plant 
o’r ysgol.
 

wedi cynnal sawl uno ‘n gweithdai Cymraeg 
Achlysurol yn gwbl DDI-DÂL i aelod-glybiau 
sydd wedi cofrestru ar gyfer cyrsiau Cymraeg 
a chefnogaeth CAMAU.  Mae’r gweithdai hyn 
yn rhoi i Weithwyr Chwarae a phlant gyfle 
amhrisiadwy i drwytho’u hunain yn llwyr yn yr 
iaith Gymraeg, gan hwyluso symudiad tuag 
at fwy o hwyl a ffordd chwareus o gyflwyno’r  
iaith Gymraeg i blant a Gweithwyr Chwarae 
fel ei gilydd. Drwy fodelu’r defnydd cynyddol 
o’r iaith Gymraeg mewn lleoliadau rydym yn 
gallu hwyluso yn well ymgysylltiad â’r iaith a 
chynnydd yn yr angerdd dros y wlad brydferth 
yr ydym yn byw ynddi.

I gael golwg fanylach ar y gweithdai Cymraeg 
Achlysurol yn eich ardal chi, edrychwch ar y 
diweddariadau ar CAMAU ar y tudalennau 
rhanbarthol.  Os oes gennych ddiddordeb 
mewn cynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg 
yn eich lleoliadau, peidiwch â phetruso rhag 
cysylltu â’ch swyddfa ranbarthol o Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs lle bydd un o’n Llysgenhadon 
Cymraeg yn fwy na pharod i’ch helpu.

Canllaw Sut Mae 
Gwneud – Codi Arian

Gall codi arian fod yn ffordd dda iawn o 
ariannu cyfarpar newydd/gwibdeithiau/
adnoddau i’ch cefnogi i gynnig 
gwasanaethau gofal plant o ansawdd 
i’ch cymuned leol.  Mae’n bosibl bod rhai 
Clybiau Gofal Plant Allysgol eisoes yn 
gwneud hyn, ond a ydych wedi ystyried 
cynnwys plant yn eich codi arian, cynllunio 
a gweithgareddau? Pan na’i gwnewch 
hi’n un o’ch addunedau ar gyfer 2020 i 
wneud mwy o godi arian, gan ddefnyddio 
brwdfrydedd a mewnbwn y plant yr ydych 
yn darparu gofal plant ar eu cyfer?

Drwy ein prosiect a ariannwyd gan 
Santander, mae Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs wedi datblygu “Canllaw Sut 
Mae Gwneud” er mwyn helpu Gweithwyr 
Chwarae i gynnwys plant ;mewn cynllunio 
gweithgareddau codi arian, a’u rhoi ar 
waith.  Fe wnaethom lansio’r canllaw hwn 
ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau 
cymdeithasol ym mis Ionawr, ac os 
nad ydych wedi cael cyfle i’w ddarllen 
eto, gallwch ddod o hyd iddo yn adran 
‘Newyddion’ ein gwefan (“Blwyddyn 
Newydd, Dechrau Newydd”).

Os hoffech drafod Codi Arian gyda’ch 
cynrychiolydd Rhanbarthol, cysylltwch 
â’ch swyddfa leol o Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs.   

National & South East Wales
info@glybiauplantcymru.org

029 2074 1000

North Wales
info-nw@clybiauplantcymru.org

01492 536318

West Wales
info-ww@clybiauplantcymru.org

01269 831010

Codi Hwyl wrth Godi Arian 

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.

Out of School
Yswiriant ALL-YSGOL i  glybiau all-ysgol

Mae yswiriant All-Ysgol wedi ei gynllunio’n arbennig i glybiau al-ysgol 
sy’n darparu gweithgareddau cyn ac ar ôl oriau ysgol.

Am fwy o wybodaeth ewch i
www.mortonmichel.com/outofschool

e-bostiwch 
outofschool@mortonmichel.com

neu ffoniwch
020 8603 0943

Awdurdodir a Rheoleiddir Morton Michel Cyf (‘Morton Michel‘) gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Gostyngiad o tua 
15% i aelodau
Clybiau Plant
Cymru Kids’ 
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Prosiectau

Bagiau Cymorth, 
Caerffili

Daeth ein prosiect  Bagiau Cymorth, Caerffili i 
ben ym mis Ionawr 2020.  Yn ystod y prosiect 
cyflenwyd 11 o weithdai (cymysgedd o 
weithdai Gweithwyr Chwarae a gweithdai clwb). 
Ymhlith y gweithdai yr oedd Diogelu, Pynciau 
STEM - Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg 
a Mathemateg, Chwarae Allan gyda’r Elfennau, 
Yn Gyforiog o Gemau a Ffocws ar Fwyd.  Bu 
i gyfanswm o 42 o Weithwyr Chwarae a 
thros 60 o blant gael budd uniongyrchol o’r 
prosiect, a bu i 240 ychwanegol o blant elwa’n 
anuniongyrchol drwy Weithwyr Chwarae’n 
cymryd yr hyn a ddysgwyd, a syniadau, yn ôl 
i’w lleoliadau.

Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru - 
Cronfa  Plant a Phobl Ifanc

Mae’r DU yn wynebu argyfwng tra hysbys o ran 
sgiliau Gwyddonol, Technegol, Peirianyddol 
a Mathemategol (STEM). Golyga gweithlu 
cynyddol oedrannus y bydd angen amnewid 
cannoedd o rolau sgilgar technegwyr a 
gweithwyr proffesiynol yn ystod y deng mlynedd 
nesaf.  Ond nid yw’r cyflenwad o unigolion i 
swyddi STEM yn ddigon i ateb y galw.  Mae 
hyn oherwydd diffyg diddordeb mewn swyddi 
STEM, a chyraeddiadau a chynnydd  isel mewn 
STEM mewn ysgolion.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi bod 
yn ddigon ffodus i gael ei ariannu gan y Gronfa 
Plant a Phobl Ifanc i gyflenwi  gweithdai’n 
seiliedig ar Wyddoniaeth mewn Clybiau Gofal 
Plant a Reolir yn Wirfoddol yn Rhondda Cynon 
Taf. Mae ein Swyddogion Hyfforddi profiadol 
wedi bod yn cyflwyno gweithdai hwyliog, 
ymarferol o’n cyfres o hyfforddiant gwyddonol 
sydd gennym i’w gynnig (yn cynnwys Dim ond 
Dŵr, Pwlis a Phethma, Ynni Adnewyddadwy, 
Gwneud Synnwyr o’r Synhwyrau a Throi’r Pam 
yn Wybod) yn ystod Rhagfyr - Mawrth, a’r holl 
weithdai’n cael derbyniad da gan y plant a’r 
Gweithwyr Chwarae!

Drwy gyflenwi’r gweithdai hyn rydym am 
danio brwdfrydedd plant ynghylch pynciau 
STEM mewn amgylchedd hwyliog, anffurfiol 
yn seiliedig ar chwarae, a grymuso Gweithwyr 
Chwarae i fod â’r sgiliau a’r hyder i barhau yn 
y mathau hyn o weithgareddau wedi i’r prosiect 
ddod i ben. 

Tyfu’ch Gwledd 
eich Hun

Mae cymaint o fanteision i chwarae yn yr awyr 
agored. Mae’n hwyl, yn ffordd ardderchog o 
ymarfer corff a gwella llesiant; mae’n datblygu 
gwerthfawrogiad plant o natur ad yn darparu 
dogn go dda o Fitamin D.  Mae ein prosiect 
Tyfu’ch Gwledd eich Hun - a ariannwyd trwy 
garedigrwydd Ernest Cook - wedi ein galluogi 
i ddatblygu cardiau gweithgaredd er mwyn 
i glybiau dyfu, cynaeafu a gwledda ar eu 
cynnyrch eu hunain, beth bynnag bo maint y 
man tyfu sydd ar gael!  Gwyliwch am adnoddau 
newydd i ddod.

Gwyliau Llwglyd
Dyrannwyd £25,000 i Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn rhan o ‘Beilot Gwyliau Llwglyd’ gydag 
ariannu o Grant wedi ei arian o Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru 2019-20. Pwrpas yr ariannu 
oedd lleihau gwyliau llwglyd, gwella maeth ymysg plant a phobl ifanc a darparu cyfleoedd chwarae 
cyfoethog, gan gynyddu egni corfforol ac iechyd meddyliol a chynyddu cymdeithasiad. Enillwyd 
hyn drwy gefnogi 3 Chlwb Gofal Plant Allysgol, wedi eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru 
ar draws Cymru i gynnig Lleoedd a ariannwyd yn llawn, drwy gyfrwng prawf modd, yn eu clybiau 
yn ystod Haf a hanner gwyliau mis Hydref 2019.

Hoffem gymryd y cyfle i ddiolch i’r 3 Chlwb Gofal Plant Allysgol perthnasol (Clwb Allysgol Corneli 
Sger ym Mhen-y-bont ar Ogwr,  Canolfan Integredig i Blant, Aberafan yng Nghastell-nedd Port 
Talbot a Chlwb y Morfa yng Nghonwy) am weithio mor galed i wneud llwyddiant o’r peilot, er cael 
cyfnod byr iawn o rybudd o gadarnhau’r ariannu.

Casglwyd data gan blant a rhieni a oedd ynglŷn â’r cynllun drwy gyfrwng pleidleisio dot (a dau 
gwestiwn yn cael eu gofyn yn rheolaidd drwy gydol y cyfnodau gwyliau/ Gofynnwyd i’r plant/rhieni 
ymateb â dot gludiog yn erbyn pob cwestiwn yn fesur bodlonrwydd), a chafwyd holiaduron ar 
ddiwedd y cynllun.

Fel y dangosir gan y canlyniadau uchod,  gwnaeth mynychu darpariaeth Gofal Plant Gwyliau 
presennol, o ansawdd a chofrestredig roi’r cyfle i’r plant roi cynnig ar bethau newydd (64%), bwyta 
prydau maethlon (97% - “O’n ni’n hoffi’r bwyd cartref, roedd e’n neis iawn!”), rhoi cynnig ar fwydydd/
diodydd newydd (64%), treulio amser gyda ffrindiau (97%) a chyfarfod â phobl ifanc (97%). Dim 
ond ciplun yw hyn o’r llu o fuddiannau a phrofiadau chwarae o ansawdd sy’n cael eu cynnig gan 
ddarpariaethau gofal plant cofrestredig.
 

Adroddwyd ar nifer sylweddol o ddeilliannau cadarnhaol gan rieni o ran eu plant, a thros 40% yn 
cydnabod bod eu plant yn bwyta’n fwy iach o ganlyniad i fynychu’r Clwb. Adroddodd 100% bod eu 
plant yn cael hwyl, 70% yn ymateb fod manteision o ran cymdeithasu a thros 80% yn dweud  bod 
eu plant wedi rhoi cynnig ar bethau newydd.

Drwy’r prosiect yma, rydym wedi datblygu 
gweithdy ymarferol newydd hwyliog, cost-isel/
digost ar y thema, Y Gofod, lle bydd plant yn 
gallu dysgu am y planedau, y sêr, teithio drwy’r 
gofod a gyrfaoedd gofod-berthynol.  Fe wnaeth 
ein tîm o Swyddogion Hyfforddi brwdfrydig, 
gyda’u hangerdd dros ddysgu drwy chwarae - 
a’u dealltwriaeth ohono - ymchwilio a datblygu 
6 gweithgaredd newydd yn seiliedig ar y gofod.  
Yna fe wnaeth y gweithgareddau hyn ffurfio 
sylfaen gweithdy a ellid ei gyflenwi i Weithwyr 
Chwarae neu i blant a Gweithwyr Chwarae yn 
uniongyrchol mewn Clwb Gofal Plant Allysgol.
  

Diwrnodau Chwarae
Fe wnaeth ein Swyddogion Hyfforddi profiadol 
fynychu 3 Digwyddiad Diwrnod Chwarae lleol 
yn ystod Awst 2019 i ymgysylltu teuluoedd a 
chymunedau gan ddefnyddio’r gweithgareddau 
a ddatblygwyd.  Fe wnaeth y Swyddogion 
Hyfforddi gyflenwi gweithgareddau cysylltiedig 
â’r gofod mewn Diwrnodau Chwarae yng 
Nghonwy, Rhondda Cynon Taf ac Abertawe, 
gan ymgysylltu â chyfanswm o  288 o blant  a’u 
teuluoedd. Cafodd bawb a fu’n gysylltiedig lond 
gwlad o hwyl!
 

Gweithdai Clwb
Yn gynnar yn yr Hydref fe wnaethom gynnal 
cystadleuaeth ar ein tudalen Cyfryngau 
Cymdeithasol i alluogi 6 Chlwb Gofal Plant 
Allysgol i gael eu dewis i ennill Gweithdy 
Clwb drwy ariannu a gafodd y  prosiect. Yn 
rhan o’r gystadleuaeth - ac a wnaeth hefyd 
helpu i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect, fe 
wnaethom ofyn i Glybiau ar draws Cymru i ofyn 
i ‘r plant a oedd yn derbyn eu gwasanaethau i 
“Wisgo’u Gweithwyr Chwarae fel Gofodwyr gan 

Asiantaeth Ofod y DU
ddefnyddio Rhannau Rhydd”.  Mae Rhannau 
Rhydd yn rhan annatod o chwarae; maent yn 
ddefnyddiau naturiol/synthetig y gall plant eu 
symud, eu rheoli a’u newid yn ystod eu chwarae.  
Mae rhannau rhydd yn dal chwilfrydedd naturiol 
plant, yn tanio’u dychymyg ac yn cymell dysgu; 
gallant hefyd fod yn eitemau a ddoir o hyd 
iddynt, a brynwyd neu a’u uwchgylchwyd.   Yna 
fe wnaethom bostio’r ceisiadau a roddwyd ar 
ein rhestr fer ar ein Tudalen Facebook, gan 
ddewis y 6 chlwb i gael y nifer fwyaf o ‘hoffi’ yn 
cael eu dewis i gael y gwetihdai.  Ar draws y 6 
Gweithdy Clwb fe wnaethom ymgysylltu ag  17 
o Weithwyr Chwarae, a fydd yn gallu rhannu’r 
wybodaeth â’u cydweithwyr drwy gyfarfodydd 
staff, ac ymlaen i 78 o blant.
 

Digwyddiadau Lansio 
Fe wnaethom gynnal 2 Digwyddiad Lansio 
Rhanbarthol yng Nghasnewydd, Conwy ac 
Abertawe yn ystod tymor yr Hydref, mewn 
partneriaeth â Nen Dywyll Cymru (Dark Sky 
Wales).  Hysbysebwyd y Digwyddiadau ymysg 
Gweithwyr Chwarae mewn Clybiau ledled 
Cymru drwy e-bost, y cyfryngau cymdeithasol 
a’n Newyddlen Chwarterol, ac ym mhob 
Digwyddiad yr oedd gweithgareddau o’r 
gweithdy ar thema’r Gofod a oedd newydd ei 
ddatblygu. Fe wnaeth Nen Dywyll Cymru hefyd 
gynnwys eu planetariwm chwyth digidol ym 
mhob Digwyddiad.  Cafodd y sioe blanetariwm 
ei chyflwyno gan addysgwr proffesiynol ar 
seryddiaeth o Nen Dywyll Cymru, ac fe aeth 
â’r Gweithwyr Chwarae ar daith chwedlonol 
o’r ffurfafen, gan ddarganfod y cosmos fodern, 
yn cynnwys planedau, galaethau a nifylau, y 
cyfan yn rhan o brofiad gweledol a chlywedol 
rhyfeddol!

Ar draws y 3 digwyddiad, bu cyfanswm o 
40 Gweithiwr Chwarae yn bresennol, yn 
cynorthwyo i ddosrannu’r wybodaeth a’r 
syniadau 640 pellach o blant a oedd yn mynychu 
eu Clybiau Gofal Plant Allysgol. Cafwyd adborth 
rhagorol gan y rhai a fu’n bresennol, ac roedd 
y staff yn llawn brwdfrydedd wrth ddychwelyd 
i’w lleoliadau i ymgorffori’r syniadau newydda 
‘Storïau’r Sêr’.

Diolch i bob un ohonoch chi’r Clybiau a 
gymerodd ran yn y prosiect yma!

Dyfodol Prosiect 
Gwyliau Llwglyd

Does dim dwywaith i Brosiect Gwyliau Llwglyd 
gan derbyniad da iawn gan y 3 Chlwb Gofal 
Plant Allysgol, y rhieni/gofalwyr a’r plant a 
gymerodd ran. “Gall fod yn ddigalon iawn 
rhedeg ar golled ac wynebu problemau 
cynaliadwyedd pan fo’n staff yn gweithio mor 
galed i gefnogi ein clwb nid-er-elw. A hwythau’n 
ymwybodol o’r angen yn yr ardal, mae staff yn 
aml yn  rhoi eu hamser eu hunain i fynychu 
cyrsiau, cynllunio, a gwneud y gwaith papur yn 
ddi-dâl.  Mae cyfradd y plant sy’n talu ffioedd 
wedi bod yn cwympo, o ganlyniad i’r hinsawdd 
economaidd, wrth i rieni weld nad oes gwerth 
iddyn nhw weithio y tu allan i oriau ysgol am 
adegau’r tymor.  Bydd y cynllun hwn yn annog 
mwy o rieni i gymryd gwaith ac yn cefnogi ein 
busnes i barhau a ffynnu; gobeithio y bydd yn 
parhau..”

Tra bod lle i’r Rhaglen Cyfoethogi Gwylia’r 
Ysgol mewn ardaloedd lle na ellir rhedeg Gofal 
Plant wedi ei Gofrestru ag Arolygiaeth Gofal 
Cymru yn gynaliadwy, mae defnyddio Clybiau 
Gofal Plant Allysgol cofrestredig, presennol lle 
maent yn bodoli i gynnig cynlluniau Lleoedd a 
Gynorthwyir ‘SHEP’/Gwyliau Llwglyd yn cynnig 
gwerth am arian, cefnogaeth benodol, llai 
o stigma, profiadau chwarae o ansawdd i 
blant, cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd a 
chefnogi iechyd a llesiant,  a chynaliadwyedd 
i fusnesau cymunedol gwerthfawr.

Byddai gallu cynnig y cynllun yma mewn 
Clybiau Gwyliau cofrestredig ledled Cymru yn 
y blynyddoedd i ddod yn dwyn llu o fanteision 
i leoliadau a’u cymunedau, gan gefnogi rhieni/
gofalwyr i weithio yn ystod y gwyliau a hyrwyddo 
deilliannau i blant sy’n gallu profi amgylcheddau 
chwarae o ansawdd dan reolaeth Gweithwyr 
Chwarae cymwysedig.  Mae Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs wedi cynhyrchu adroddiad 
llawn o ganlyniadau’r peilot hwn i Lywodraeth 
Cymru (ar gael ar ein gwefan), a bydd yn 
dal i annog Llywodraeth Cymru i ariannu’r 
cynllun (ac ymestyn ei gyrhaeddiad) mewn 
blynyddoedd i ddod.



Yn Barod am eich Archwiliad 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)?

Mae Clybiau Gofal Plant Allysgol Cofrestredig 
yn derbyn archwiliadau gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru (AGC) i sicrhau bod gofal diogel yn 
cael ei ddarparu, ac y gweithredir yn unol â’r 
Safonau Gofynnol Cenedlaethol.
  

Os ydych wedi derbyn Archwiliad o’r blaen, 
efallai eich bod eisoes yn ymwybodol o’r mathau 
o bolisïau/prosesau/gweithdrefnau y bydd AGC 
o bosibl yn eu hadolygu.  I’ch atgoffa o’r pethau 
y dylid eu hadolygu’n rheolaidd i sicrhau bod 
eich Lleoliad yn ‘Barod i’w Archwilio’ byddwn yn 
cynnwys erthygl ym mhob rhifyn o’r Bont, gyda 
detholiad o brosesau/gweithdrefnau y gellid 
edrych arnynt yn eich Archwiliad nesaf.  Ni fydd 
hon yn rhestr gyflawn,  a dylid ei hystyried ar 
y cyd â deddfwriaeth berthnasol, y Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol a dogfennau cefnogol 
eraill (er enghraifft, ein hadnodd “Camu Allan”).
Datganiad o Ddiben Y mae’n ofyniad 
cyfreithiol i bob man Gofal Plant Cofrestredig 
i fod â Datganiad o Ddiben yn ei le.  Mae’r 
Datganiad o Ddiben yn ddogfen allweddol 
sy’n gosod i lawn weledigaeth y gwasanaeth, 
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ymlaen, i bythefnos o absenoldeb heb dâl, fel 
hawl o ddiwrnod cyntaf eu cyflogaeth.

Caiff yr absenoldeb ei dalu ar y raddfa statudol 
(gweler ein Cyfraddau statudol a therfynau 
iawndal) os oes gan y cyflogwr 26 wythnos o 
wasanaeth.  Mae’r Llywodraeth yn anelu at 
gael y ddeddf newydd mewn grym yn 2020.

Mae gan rieni cyflogedig eisoes yr hawl i 
gymryd swm rhesymol o amser o’r gwaith 
heb dâl i ymdrin ag argyfwng sy’n ymwneud â 
dibynnydd, ar sail un diwrnod, un hawl.

Yn Ebrill 2020 cyhoeddir 
cyfraddau’r taliadau mamolaeth, 
tadolaeth a thâl salwch
Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi’r cyfraddau 
statudol arfaethedig  ar gyfer tâl mamolaeth, tad 
tadolaeth, tâl rhieni ar y cyd, tâl mabwysiadu a 
thâl salwch o Ebrill 2020.

Cyfradd wythnosol bresennol tâl mamolaeth 
statudol yw  £148.68, neu 90% o enillion 
wythnosol cyfartalog y cyflogai os yw’r ffigur yn 
llai na’r gyfradd statudol.

Disgwylir i gyfradd y tâl mamolaeth statudol i 
gynyddu i  £151.20 o Ebrill 2020. Mae’r codiad 
yn digwydd fel arfer ar y Sul cyntaf yn Ebrill, 
felly Ebrill 5ed yn 2020.

Hefyd ar 5 Ebrill 2020, disgwylir i gyfraddau tâl 
statudol tadolaeth a thâl statudol rhieni ar y cyd 
i gynyddu o £148.68 to £151.20 (neu 90% o 
enillion wythnosol cyfartalog y cyflogai os yw’r 
ffigur yn is na’r gyfradd statudol).

Bydd cyfradd tâl mabwysiadu statudol yn 
cynyddu o £148.68 i £151.20.
Byddai hyn yn golygu bod tâl mabwysiadu 
statudol, o Ebrill 5 2020, yn daladwy ar 90% 
o enillion wythnosol cyfartalog y cyflogai am 
y chwe mis cyntaf, a gweddill y cyfnod tâl 
mabwysiadau ar gyfradd o £151.20,neu  90% 
o enillion wythnosol cyfartalog os yw hyn yn is 
na £151.20.

Ebrill 6ed 2020
Yn y ‘Cynllun Gwaith Da’, a gyhoeddwyd 
yn Rhagfyr 2018, gwnaeth y llywodraeth 
ymrwymiad i ddiddymu bwlch cyfreithiol 
a adnabyddir yn y rheolau ar ddefnyddio 
gweithwyr asiantaeth fel  ‘y rhanddirymiad 
Swedaidd’. Roedd hwn yn galluogi asiantaethau 
i eithrio rhag cyfartalu tâl staff asiantaeth 
â’r gweithlu parhaol pan roeddent wedi bod 
gyda’r un cyflogwr am dros 12 wythnos, cyhyd 
â’u bod yn talu’r gweithwyr asiantaeth rhwng 
aseiniadau. 

Bydd yr eithrio hwn yn dod i ben ar Ebrill 6 2020 
pan ddaw Rheoliadau (Gwelliant) Gweithwyr 
Asiantaeth 2019 i rym.

Mae’r llywodraeth hefyd yn ymestyn y cyfnod 
cyfeirio ar gyfer penderfynu ar dâl cyfartalog 
wythnosol o 12 wythnos i 52 wythnos o Ebrill 
6 2020 – gwelwch y  Rheoliadau (Gwelliant) 
Hawliau Cyflogaeth (Manylion Cyflogi a Gwyliau 
Blynyddol â Thâl 2018. Bwriad y diwygiad yw 
gwella tâl gwyliau yn achos gweithwyr tymhorol, 
sy’n dueddol o fod ar eu colled o ganlyniad i’r 
ffordd y caiff ei gyfrifo ar hyn o bryd.

Bydd trydydd newid yn ymestyn yr hawl i 
dderbyn datganiad o ‘fanylion ysgrifenedig’ 
(ar delerau ac amodau sylfaenol cyflogaeth) i 
gynnwys gweithwyr yn ogystal â chyflogeion 
a’i gwneud yn hawl o’r diwrnod cyntaf (gweler 
Rhan 3 Rheoliadau (Amryfal Welliannau 
Hawliau Cyflogaeth 2019) Ar hyn o bryd mae 
gan gyflogwyr hyd at ddau fis i ryddhau’r 
datganiad i unrhyw gyflogai sy’n gweithio iddyn 
nhw am dros fis.

Absenoldeb Galar Rhieni
Ym mis Hydref 2017 cadarnhaodd y 
llywodraeth ei gefnogaeth i fesur aelod preifat, 
sef Mesur Galar Rhieni (Absenoldeb a Thâl). 
Bydd y Mesur hwn, a ddaeth yn Ddeddf ar Fedi 
13 2018, yn rhoi’r hawl i gyflogeion sy’n colli 
plentyn dan 18 mlwydd oed, neu sy’n dioddef 
marw-enedigaeth o wythnos 24 beichiogrwydd 

Mae Diogelu Data ynglŷn â sicrhau y gall pobl 
ymddiried ynoch i ddefnyddio’u data’n deg ac 
yn gyfrifol, ac os ydych yn casglu gwybodaeth 
am unigolion (am resymau ar wahân i 
bwrpasau teuluol, teulu neu dyaid) bydd angen 
i chi gydymffurfio â threfn diogelu data y DU. 
Gosodir hwn i lawn yn neddf diogelu data (Data 
Protection Act [2018]) ynghyd â’r rheoliadau 
cyffredinol ar ddiogelu data, sef GDPR (sydd 
hefyd yn rhan o Gyfraith y DU).

Yn y DU, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 
(yr ICO) sy’n rheoleiddio diogelu data, gan 
gynnig cyngor ac arweiniad, hyrwyddo arferion 
da, archwilio, ystyried cwynion, monitro 
cydymffurfiad a chymryd camau gorfodi lle bo’n 
briodol.

O dan y Rheoliadau ar Ddiogelu Data (2018), 
mae angen i unigolion a sefydliadau sy’n 

Diogelu
Gweithdrefnau

Yn Nhachwedd 2019 gwelwyd lansio 
Gweithdrefnau Diogelu newydd Cymru, a 
gymerodd Gweithdrefnau Amddiffyn Plant 
Cymru Gyfan er mwyn creu arweiniad cydlynol 
i gefnogi plant ac oedolion hyglwyf.  Dim ond 
ar-lein y ceir y weithdrefn ond gellir ei gyrchu ar-
lein neu drwy ap y gellir ei lawrlwytho o Android 
neu Apple.

Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn ddogfen 
hawdd i’w defnyddio, â phenawdau clir, sy’n 
eu gwneud yn hawdd eu llywio waeth beth fo’r 
lefelau, y wybodaeth neu’r cyfrifoldeb.  Y mae’n 
cynnwys geirfa sy’n rhoi golwg ar y derminoleg, 
y rolau a’r cyfrifoldebau, ac sy’n cysylltu â’r 
Byrddau Diogelu Lleol.

Ynghyd â dyfodiad gweithdrefn genedlaethol 
newydd, mae’n bwysig fod yr holl leoliadau’n 
adolygu eu polisïau i sicrhau bod y wybodaeth 
yma’n dal yn unol â’ch dyletswydd statudol.  
Mae’n bosib y byddai’n ddefnyddiol i adolygu’r 
sylwadau yn y weithdrefn a adnabyddir fel 
mynegeion arferon, gan y gallai hyn roi mwy 
o arweiniad ar rolau a chyfrifoldebau.  Gallwch 
hefyd goladu rhai o’r dolenni defnyddiol a 
fyddai’n cynorthwyo cydweithwyr i gyflenwi eu 
rôl a hefyd bod yn adnodd defnyddiol i reolwyr.

Ceir hyd i fwy o wybodaeth o:
https://socialcare.wales/hub/hub-resource-sub-
categories/safeguarding-procedures
http://www.myguideapps.com/projects/wales_
safeguarding_procedures/default/

Recriwtio Diogel
Pan fyddwch yn recriwtio staff newydd, mae’n 
bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn cymryd pob 
cam posibl i gyfyngu ar risg.  Mae Recriwtio 
Da, a gyhoeddwyd gan Ofal Cymdeithasol 
Cymru yn nodi y dylai’r cyflogwr ofyn am 2 
eirda  gan gyflogwr wrth recriwtio staff newydd.  
Mae hefyd yn bwysig gwneud yn sicr fod y 
geirdaon yr ydych yn eu derbyn yn ddilys.  Fel 
yr amlinellir yn Recriwtio Da, dylid cysylltu â’r 
cyflogwr mwyaf diweddar fel un o’r canolwyr; 
yr hyn sydd hefyd angen ei ystyried yw’r ffordd 
yr ydych yn cael y wybodaeth.  Flynyddoedd 
yn ôl yr oedd yn eithaf cyffredin wrth fynd am 
gyfweliad i ymgeiswyr gymryd geirdaon gyda 
nhw i’r cyflogwr eu darllen; gelwir y rhain yn 
eirdaon agored.  Yn awr derbynnir gan lawer 
mai geirdaon caeedig a ddefnyddir pan fo 
cyflogwr yn cysylltu â’r enwau a roddir; mae 
hon yn ffordd fwy diogel a dilys o sicrhau bod 
y wybodaeth a ddefnyddir yn wir, a dyma pam:

• Mae’r cyn-gyflogwr yn llai tebygol o gael 
ei ddylanwadu gan gyfeillgarwch neu 
anghydbwysedd grym os nad oes angen 
iddyn nhw ddangos y geirda i’r ymgeisydd.

• Does dim modd i’r ymgeisydd newid neu 
ddefnyddio geirdaon heibio’u dyddiad.

• Gallwch ofyn y cwestiynau sy’n bwysig 
i’ch sefydliad chi.

• Gallwch fod yn siŵr fod yr eirda oddi wrth 
y person priodol.

ACES 
– Profiadau Niweidiol 

mewn Plentyndod   
Er nad yw ACES, sef Profiadau Niweidiol 
mewn Plentyndod yn gysyniad nwydd, mae 
dealltwriaeth sy’n tyfu a sut y gall digwyddiadau 
o’r fath effeithio ar blant yn y tymor byr ac 
yn y tymor hir.  Yn 2015 cynhaliodd Iechyd 
Cyhoeddus Cymru arolwg a nododd y ba 
raddau y profwyd ACES yng Nghymru.  Yr hyn a 
ddarganfuwyd oedd mai’r po fwyaf o Brofiadau 
Niweidiol y mae plentyn yn eu cael, y mwyaf 
tebygol yw dioddef canlyniadau sylweddol a 
chydol oes.

Wrth weithio gyda phlant mae’n bwysig ystyried 
beth sy’n digwydd yn eu bywydau a gwylio am 
arwyddion ynghylch yr hyn y gallent fod yn ei 
brofi, a sut orau i’w cefnogi.  Po gyntaf y caiff 
plant eu cefnogi, y mwyaf y canlyniadau y 
gallant eu hennill.

Mae Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod yn 
cynnwys:

• Camdriniaeth
• Bod yn dyst i Drais yn y Cartref
• Aelod o’r teulu’n camddefnyddio sylweddau
• Y Rhieni’n gwahanu
• Rhiant/Gofalwr â Salwch Meddyliol
• Rhiant/Gofalwr yn y carchar
• Galar

Mae’r gwir ffactorau risg yn dechrau ymddangos 
pan fydd gan blentyn dros 4 o’r ACES hyn.  Yna 
ceir mwy o risg o gamddefnyddio sylweddau, 
deiet gwael, ymddygiad heriol, beichiogrwydd 
nas dymunir a hunanladdiad.

Fel Gweithwyr Chwarae mae gennych rôl 
bwysig yn nodi ACES nd hefyd yn adeiladu 
gwytnwch plant.  Po fwyaf yw gwytnwch 
plentyn y mwyaf tebygol y mae o fod â’r gallu 
i ymdrin â gofidiau.  Gall rhannu gwybodaeth 
gyda’r rhieni am bwysigrwydd gwytnwch, 
ffynonellau cefnogaeth allanol, neu gael i’r plant 
y gefnogaeth y maent ei hangen i ddiogelu eu 
llesiant,  eu helpu i ffynnu. I wybod mwy ewch i  
wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru neu mynnwch 
olwg ar y fideo YouTube yma 

https://www.youtube.com/
watch?v=YiMjTzCnbNQ

prosesu data personol i dalu ffi ddiogelu i 
swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, oni bai 
eu bod wedi eu heithrio.  Ar wefan Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth (www.ico.org.uk)  
mae hunanasesiad byr, ar-lein, y gallwch ei 
wneud i benderfynu a oes angen arnoch chi /
eich sefydliad i dalu ffi iddynt. Mae maint y ffi am 
ddiogelu data yn dibynnu ar faint a throsiant y 
sefydliad, ond bydd rhwng £40 a £60 i’r mwyafrif 
o sefydliadau.  Mae erfyn asesu ffioedd ar wefan 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, i bennu’r 
ffi a gaiff ei chodi.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn 
cyhoeddi rhywfaint o wybodaeth a roddir gan 
unigolion/sefydliadau ar gofrestr rheolwyr.  Os 
ydych yn defnyddio cyfeiriad cartref, ac os nad 
ydych am i hyn gael ei gynnwys ar y gofrestr, 
dylech roi cyfeiriad Blwch Post neu gyfeiriad 
arall.

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 

Diweddariad i Gyflogwyr
Mae’r cyfraddau fel arfer yn cynyddu bob 
Ebrill yn unol â’r mynegai prisiau’r defnyddiwr.  
Arfaethir hefyd i gynyddu’r tâl salwch statudol o 
£94.25 i £95.85 ar Ebrill 6 2020.

I fod â hawl i’r taliadau statudol hyn, rhaid i 
enillion cyfartalog cyflogai fod yn hafal, neu’n 
fwy, na’r terfyn enillion isaf, er nad yw’r terfyn 
enillion isaf o Ebrill 2020 ymlaen wedi ei 
gyhoeddi eto.

Cyfraddau’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol 
a’r Cyflog Byw Cenedlaethol
Mae cyfradd yr awr yr isafswm cyflog yn 
dibynnu ar eich oed a ph’un a ydych yn brentis.

Rhaid i chi fod o leiaf:
• oed gadael yr ysgol i gael yr Isafswm Cyflog 
Cenedlaethol
• 25 mlwydd oed i gael yr Isafswm Cyflog 
Cenedlaethol – bydd yr isafswm cyflog yn dal 
yn gymwys i weithwyr 24 blwydd oed a thanodd.

Cyfraddau presennol
Mae’r cyfraddau hyn ar gyfer y Cyflog Byw 
Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.  
Mae’r cyfraddau’n newid bob Ebrill. 

Blwyddyn Ebrill 2019 
(graddfa 

bresennol)

Ebrill 2020

25 a throsodd £8.21 £8.72

21 i 24 £7.70 £8.20

18 i 20 £6.15 £6.45

O dan 18       £4.35 £4.55

Prentis £3.90 £4.15

Prentisiaid
Mae gan brentisiaid hawl i’r raddfa brentis os 
ydynt naill ai:
• dan 19 blwydd oed
• 19 blwyddyn neu drosodd ac ym mlwyddyn 
gyntaf eu prentisiaeth

a dylai ddangos yn glir fod Darparwyr yn 
deall  anghenion eu defnyddwyr gwasanaeth 
a sut (drwy gyfrwng staff hyfforddedig, 
trefn a’r awyrgylch) y maent yn hyrwyddo’r 
canlyniadau gorau posibl i rai sydd yn eu 
gofal.  Rhaid i’r Datganiad o Ddiben gynnwys 
gwybodaeth  gywir, gyfamserol, ac yn rhan 
o’ch Hunanasesu Gwasanaeth ynghynt eleni, 
byddwch wedi uwchlwytho eich Datganiad 
o Ddiben cyfamserol . Ar unrhyw adeg y caiff 
eich Datganiad o Ddiben ei ddiweddaru, mae’n 
ofynnol arnoch i hysbysu AGC, a bellach mae 
modd gwneud hyn drwy eu system hysbysu ar-
lein.  Mewn archwiliadau bydd AGC yn ystyried 
a yw’r gwasanaeth sy’n cael ei gynnig yn unol 
â’r Datganiad o Ddiben, ac felly mae’n hanfodol 
fod hon yn ddogfen sy’n cael ei hadolygu’n 
rheolaidd.
O ran y cynnwys, gellir dodo o hyd i gefnogaeth 
ar wefan AGC, ac mae hefyd dempled yn ein 
hadnodd “Camu Allan”, y gellir ei ddiwygio i 
fod yn addas i’r ddarpariaeth o wasanaeth.  
Mewn rhai archwiliadau diweddar cafodd rh 
ai lleoliadau wybod bod angen diwygio eu 
Datganiad o Ddiben i gynnwys:
• Y dyddiad yr adolygwyd y ddogfen 

ddiwethaf 

• Y dyddiad y caiff y ddogfen ei hadolygu 
nesaf (rhaid i hyn fod yn flwyddyn neu 
lai o’r dyddiau y cafodd ei hadolygu 
ddiwethaf) 

• Y person sy’n gyfrifol am adolygu a 
diweddaru’r ddogfen.

Chwarae Ym mis Hydref, teithiodd ein 
Rheolwr Hyfforddiant Cenedlaethol, Dawn 
Bunn, gyda Chwarae Cymru, i’r Drenewydd 
i gyflenwi hyfforddiant ‘Chwarae’ i grŵp o 
Archwilwyr Arolygiaeth Gofal Cymru,  a fydd 
yn chwarae rôl ‘Eiriolwyr Chwarae’. A rhai 
Archwilwyr yn dueddol o fod â mwy o gefndir 
yn y Blynyddoedd Cynnar a/neu Addysg, bydd 
gwella eu dealltwriaeth o’r gwahaniaethau rhwng 
y rhain ag Amgylchedd Chwarae o ansawdd 
i blant oed ysgol yn rhoi iddynt y wybodaeth 
angenrheidiol i asesu a deall ansawdd y 
profiadau chwarae a gyflenwir mewn Clybiau 
Gofal Plant Allysgol. Rydym yn gobeithio y bydd 
hyn yn arwain at archwiliadau’n canolbwyntio’n 
fwy ar amgylcheddau chwarae wrth symud 
ymlaen, sy’n golygu bod angen i ni fel Sector 
wneud yn sicr ein bod yn dilyn yr Egwyddorion 
Gwaith Chwarae, gan roi hyfforddiant digonol i 
staff mewn Gwaith Chwarae, a deall Mannau 
Chwarae a Chwarae sy’n cynnwys Risg.
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Dwr Cymru
-Ffrindiau Iach!
Mae Ymgynghoriad Pwysau Iach 2019 Llywodraeth Cymru’n galw ar bob lleoliad gofal plant i roi 
bwyd iach i blant a’u cefnogi i fod yn egnïol.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi cael ei ariannu gan Ddŵr Cymru i gyflenwi  gweithdy 
‘Ffrindiau Iach’ mewn Clwb Gofal Plant Allysgol yn ardal Rhondda Cynon Taf.  Fe wnaethom gynnal 
cystadleuaeth ar facebook yn ystod Tymor yr Hydref (“Anfonwch eich lluniau byrbrydau iach atom”) 
a dewiswyd Clwb Allysgol JAKS yn fuddugol; byddant yn derbyn eu gweithdy clwb di-dâl yn ystod 
y Gwanwyn.
 
Yn rhan o’r Prosiect hoffem rannu rhywfaint o gynghorion ‘Ffrindiau Iach’ i’w defnyddio yn eich 
Clybiau Gofal Plant Allysgol Allysgol, wedi eu cefnogi gan syniadau o’n pecyn Chwarae, Dysgu a 
Thyfu’n Iach.  Mae’r pecyn hwn yn canolbwyntio ar lythrennedd corfforol, maetheg a gwybodaeth 
o ymddygiad llawn risg (smygu ac yfed alcohol), ac mae’n defnyddio model cyflenwi ‘Ffrindiau 
Iach’, lle mae plant hŷn yn cymryd rôl fydïo, gan fod yn llysgenhadon drwy arwain y plant iau mewn 
gweithgareddau.

Byddwch yn Egnïol
Cyfrifir 28% o blant 4-5 mlwydd oed yng 
Nghymru yn rhai dros  bwysau neu ordew 
(Iechyd Cyhoeddus Cymru).  Mae cymunedau 
ar draws Cymru wedi newid.  Mewn 
blynyddoedd a fu, roedd gan blant y rhyddid i 
ymchwilio i’w cymunedau lleol, i ddringo coed, 
mynd i barciau, coedlannau, afonydd a chwarae 
ar eu strydoedd. Heddiw mae plant yn treulio 
swm mawr o amser yn gorfforol anweithiol: cânt 
eu gyrru i’r ysgol; maent yn eisteddog mewn 
stafelloedd dosbarth yn ystod gwersi neu’n 
eisteddog o flaen sgriniau wedi’r ysgol (mae 
plant 7-16 blwydd oed, yn treulio 5 awr y dydd 
ar gyfartaledd ar-lein/yn gwylio’r teledu.

Er nad yw rhai plant yn mwynhau 
gweithgareddau chwaraeon wedi’u trefnu, sydd 
i’w cael drwy ysgolion a chlybiau all-gwricwlar, 
gall Clybiau Gofal Plant Allysgol fel eich Clwb 
chi gynnig cyfleoedd i fod yn egnïol mewn 
amgylchedd chwarae sy’n llai ffurfiol.

Syniad am Gêm: “Stepiau” 
Beth fyddwch eu hangen: Matiau lliw; Lle i Chwarae
Yr amser angenrheidiol: 10 munud
Yr hyn fydd angen i chi ei wneud:
1. Gosodwch y matiau lliw ar y llawr gan wneud llwybrau.
2. Matiau gwyrdd  yw’r rhai lle mae’r plant yn cerdded/loncian i’r mat nesaf.
3. Matiau glas yw’r lle y mae’r plant yn neidio i’r mat nesaf.
4. Matiau coch yw’r lle y mae’r plant yn rhoi herc i’r mat nesa.f
5. Gallech gael dau lwybr, a dau dîm yn cwrso’i gilydd, neu gallech gyflwyno mwy o liwiau neu 
wahanol ‘reolau’.

Bwyta’n Dda
Mae plant ar gyfartaledd yn bwyta’r hyn a fyddai’n gyfwerth â 10-12 o giwbiau siwgr y dydd, sef 2 
waith y swm dyddiol a argymhellir (Iechyd Cyhoeddus Cymru 2018).  Deiet gwael yw’r prif ffactor 
erbyn hyn sy’n achosi afiechyd, gan basio smygu hyd yn oed (Iechyd Cyhoeddus Lloegr 2015)  ac 
sy’n arwain at ffocws cynyddol ar yr angen am fentrau i gefnogi gwybodaeth gynyddol a newid i 
ymddygiad mewn perthynas â halen, siwgr a chymryd ‘braster drwg’, ynghyd â chynnydd yn y swm 
o ffrwyth a llysiau a gymerir.

Fel Clybiau Gofal Plant Allysgol dylech fod yn anelu at gefnogi plant i fwyta’n iach drwy ddarparu 
byrbrydau (neu/a phrydau) iach.  Y mae hefyd gyfleoedd i gyflwyno bwydydd iach drwy chwarae.

Syniad am Gêm: “Darlunio Ffrwyth a Llysiau” 
Beth fyddwch eu hangen: amrywiaeth o ffrwyth a llysiau; 
cyllell/pensiliau/paent a brwshys; papur
Yr amser angenrheidiol: 30 munud
Beth fydd angen i chi ei wneud:
1. Rhoi i’r plant amrywiaeth o ffrwythau/llysiau anarferol. 
2. Cynhaliwch gwis ‘enwi’ i weld a fydd y plant yn gwybod eu 
henwau nhw i gyd.
3. Rhowch help i’r plant os nad ydynt nhw’n gwybod yr 
enwau
4. Gadewch i’r plant ddewis darn o ffrwyth/llysieuyn i’w 
ddarlunio/baentio
5. Rhowch help i’r plant dorri’r ffrwythau/llysiau i weld sut rai 
ydynt y tu mewn.
6. Anogwch y plant drwy flasu’r gwahanol ffrwythau a llysiau.

Diogelwch: Yr oedolion i dorri’r ffrwyth os oes yn rhaid; 
gwiriwch am alegerddau bwyd; golchwch eich dwylo cyn 
blasu’r ffrwyth.

Am fwy o wybodaeth ar sut y gallwch brynu gweithdy 
‘Ffrindiau Iach’ i’ch lleoliad (a chyda phob gweithdy daw copi 
o’n pecyn adnodd dwyieithog ardderchog, Chwarae, Dysgu 
a Thyfu’n Iach, yn llawn gweithgareddau cydnaws â phlant 
er mwyn cefnogi dewisi ffyrdd iach o fyw), cysylltwch â’ch 
Swyddfa Ranbarthol


