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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.
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Wrth fentro i edrych tua’r Hydref, gofynnwn 
tybed
 

• a fydd modd i’n holl glybiau ailagor?
• a fyddant wedi goroesi hyd at ddiwedd y 

cynllun saib swydd?
• a yw’r staff yn dal i fod ar gael i weithio?
• a fydd Penaethiaid ysgolion yn cytuno i’w 

gadael yn ôl ar y safle?
• a gaiff mwy o gyfyngiadau eu hailgyflwyno 

drwy’r gaeaf?

Mae’r tîm yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ 
Clubs yn dal â’i ffocws ar gefnogi gwydnwch 
ein clybiau, ein staff a’u rheolwyr; rydym hefyd 
yn gweithio ar ein gwydnwch ein hunain yn 
ogystal. Teimlaf fod y staff yma, ynghyd â’n 
cydweithwyr mewn lleoliadau Gofal Plant, 
CWLWM, y Llywodraeth ac Awdurdodau Lleol, 
wedi bod yn gweithio’n ddiflino drwy’r pandemig 
hwn; ac wrth i’r cyfyngiadau godi a ninnau’n 
dychwelyd i’n swyddfeydd, a bu newid i’n 
gwydnwch ni ein hunain.

Cydnabyddwn fod angen i ni weithio ar ein 
llesiant ein hunain os ydynt am ei gryfhau, nid 
yw’n rhywbeth a ddaw, o reidrwydd, ar ei ben 
ei hun. Mae ein cronfeydd o wydnwch wedi eu 
dihysbyddu dros y pandemig, ac rydym ni fel 
tîm wedi bod yn cydweithio ac yn cefnogi ein 
gilydd â syniadau ar sut i ddal i’r meithrin fel nad 
ydym yn mynd yn brin ohonynt.

I mi, does dim yn bwysicach na thîm sydd 
â’r holl offer wrth law i’w helpu i oroesi a dal i 
wneud eu gorau glas yn eu rolau penodol. I’r 
diben hwn rydym wedi rhoi ar waith sawl peth 
i’w helpu; efallai wrth i’ch clwb ddychwelyd 
yn yr hydref yr hoffech ystyried rhoi rhywfaint 
ohonynt ar waith eich hunain.

Yn gyntaf, fe wnaethom ofyn i aelodau o’r staff 
â diddordeb yn y pwnc i ffurfio grŵp llesiant i 
gyfarfod yn fisol i weld pa bethau a fyddai’n 
cefnogi llesiant ar draws y gyfundrefn. Fe 
wnaethom greu sianel ar Teams yn dwyn yr 
enw “Well now in a Minute” lle gall staff bostio 
syniadau ar sut y maent wedi gweithio ar eu 
gwydnwch eu hunain.  Gallai’r rhain gynnwys 
dosbarthiadau y maent wedi’u mynychu, 
podlediadau y maen nhw wedi gwrando arnyn 
nhw, llyfrau/erthyglau y maen nhw wedi eu 
darllen neu rannu pethau y maen nhw wedi eu 
cael o gymorth er mwyn helpu eu cydweithwyr.

Yn ystod mis Mai fe wnaethom ymuno â 
#WalkedthisMay; fel tîm gwnaethom osod i’n 
hunain y nod o gerdded pellter cyfatebol â hyd 
arfordir Cymru, 870 o filltiroedd; gwnaethom 
daro a mynd heibio i’r targed yma wrth godi arian 
i Young Minds. Ym mis Gorffennaf dyma lunio  
traciwr gweithgaredd ar-lein a gosod targed 
misol i’r gyfundrefn gyfan er mwyn sicrhau ein 
bod yn  gwneud ein gweithgaredd wythnosol 
gofynnol Er na wnaethom gyrraedd ein 15,000 
munud o weithgaredd ym mis Gorffennaf rydym 
oll yn mynd ati o ddifrif yn Awst; mae bod yn 
atebol i gyrraedd nod fel tîm yn sicr yn ei gwneud 
yn fwy cymhellgar i ni fynd allan (neu i mewn) i 
ymarfer ein cyrff er ein lles ein hunain. Cawsom 
hefyd ym mis Awst lawer o hwyl ar y Diwrnod 
Chwarae, a #Dangoswchinnieichchwarae, yn 
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A allwch chi ein helpu ni?

Diweddariadau AD
30 Mehefin 
2021

Cynllun Setliad yr UE yn cau i ymgeiswyr. Cyflwynir gwiriadau hawl-i-weithio 
newydd.

30 Medi 2021 Bydd y Cynllun Cadw Swyddi yn dod i ben. 

5 Hydref 2021 Mae’r Comisiwn ar Gyfartaledd ac Iawnderau Dynol (yr EHRC) yn gorfodi 
cyhoeddi bylchau tâl o ran rhywedd yn achos cwmnïau cyhoeddus a phreifat 
yn 2021.  

I’w gadarnhau Cyfraith newydd yn gwahardd cymalau cyfrinachedd mewn contractau neu 
gytundebau setliad rhag atal eu datgelu i’r heddlu, gweithwyr proffesiynol 
iechyd a gofal neu gyfreithiol, i’w gyflwyno.

I’w gadarnhau Cyfraith newydd yn gofyn ar i gymalau cyfrinachedd osod i lawr eu terfynau 
i’w gyflwyno. 

I’w gadarnhau Cyfreithiau ar ddatgeliadau record droseddol i’w diwygio, gan leihau’r cyfnod i 
euogfarnau o bedair blynedd neu lai o hyd.

I’w gadarnhau Ymestyn y diogelwch rhag diswyddo i rieni newydd.

I’w gadarnhau Cyfraith newydd yn cyflwyno’r hawl i bob gweithiwr i wneud cais am gontract 
mwy disgwyliadwy a sefydlog wedi 26 wythnos o wasanaeth i’w gyflwyno.

I’w gadarnhau Cyfraith newydd i gynyddu’r toriad mewn cyflogaeth barhaus o un wythnos i 
bedair wythnos i’w gyflwyno.

I’w gadarnhau Cyfraith newydd yn gwahardd didynnu o ‘dips’ i’w gyflwyno.

I’w gadarnhau Deddfwriaeth newydd i egluro profion statws cyflogaeth i’w gyflwyno.

I’w gadarnhau Deddf newydd yn cyflwyno sancsiynau tribiwnlysoedd lle bydd sefydliadau’n 
parhau i gyflawni troseddau i’w gyflwyno.

I’w gadarnhau Ymestyn absenoldeb rhieni ar y cyd i rieni-cu.

Yn fuan byddwch yn derbyn gwahoddiad i 
gynrychioli’ch ardal o Gymru ar ein Bwrdd 
Ymddiriedolwyr (os nad ydych eisoes wedi ei 
dderbyn).

Heb gefnogaeth ac arweiniad gennych chi, y 
bobl yr ydym yn eu cynrychioli, ni allwn wneud 
ein gorau i fod yn llais drosoch ar lefel leol a 
chenedlaethol, yn brwydro o blaid Clybiau 
Gofal Plant Allysgol er mwyn cael y canlyniadau 
gorau i blant a theuluoedd ledled Cymru.

Os gallwch fforddio i roi rhywfaint o amser (fel 
arfer ryw ddwy awr 4 neu 5 gwaith y flwyddyn) 
ac os ydych â diddordeb mewn cefnogi ein 
Sector i adfywio a ffynnu, cysylltwch â ni ar 029 
20741000, info@clybiauplantcymru.org neu 
ymatebwch i’r gwahoddiad 
e-bost dros yr ychydig 
wythnosau nesaf.

Dyma ddarn 
gan un o’n 

Hymddiriedolwyr presennol sy’n dweud wrthych 
beth mae’n ei olygu i fod yn aelod o’r Bwrdd.

Fy enw yw Amy, a fi, ar hyn o bryd, yw cadeirydd 
Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs. Mae gen i 17 o flynyddoedd 
o brofiad yn gweithio ym maes blynyddoedd 
cynnar ac rwyf wedi bod yn rheolwr meithrinfa 
breifat am yr 11 blynedd ddiwethaf.  Roddwn 
gynt yn aelod o’r Bwrdd am 3 blynedd cyn 
cymryd toriad, ac rwyf wedi bod yn rhan o’n 
Bwrdd presennol am 3 blynedd.
 

Ymunais ar y dechrau i helpu fy Natblygu 
Proffesiynol Parhaus fy hun, a meddyliais y 
byddai fy mhrofiad o weithio’n 

u n i o n g y r c h o l 
m e w n 

l l e o l i a d 

blynyddoedd cynnar yn ddefnyddiol o ran rhoi 
barn, cynnig syniadau a hefyd dealltwriaeth i’r 
gyfundrefn o’r math o gefnogaeth yr oedd ei 
hangen ar Glybiau gan leoliadau.

Yr hyn na ddisgwyliais oedd nifer y sgiliau 
y byddwn yn eu hennill fel ymddiriedolwr, 
megis dysgu sut y mae cyllid elusennau yn 
gweithio, deall gwahanol ffrydiau ariannu, a sut 
i ddatblygu nodau strategol a fyddai o fudd nid 
yn unig i’r sefydliad ond hefyd i’r sector gofal 
plant.

Felly, os ydych yn chwilio am her newydd, ac 
yn teimlo y gallech helpu i chwarae rôl sylfaenol 
yn natblygiad y sefydliad a’r sector gofal plant, 
tra byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a 

sgiliau newydd, yna dylech 
ystyried ymuno â’n Bwrdd 

Ymddiriedolwyr.

amlygu manteision Chwarae a’i bwysigrwydd 
yn y sector Gofal Plant Allysgol, yn amlwg ar y 
cyfryngau cymdeithasol.

Yng Ngorffennaf fe wnaethom hefyd ymuno 
â’r rhaglen hapusrwydd, The Happiness 
Programme, gyda Jon Bockelmann-Evans 
lle wnaethom chwerthin, chwerthin mwy,  a 
mwy eto. Mae’r rhaglen wedi ei dylunio i ategu 
at bopeth arall yr ydym wedi bod yn ei wneud fel 
cyfundrefn i gefnogi llesiant a gwydnwch, ond 
y mae hefyd yn cyffwrdd â’r rôl y mae iechyd 
emosiynol yn ei chwarae i sicrhau y gall pobl 
gadw a chynnal iechyd meddyliol da yn ystod yr 
hinsawdd heriol bresennol.

Caiff llawer o syniadau eu bwydo i mewn i’n 
rhaglen Well now in a minute, nid yw popeth 
yna ddas i bawb; ond rwyf wedi gweld y gallwn, 
drwy gefnogi ein gilydd fel tîm cyfan, ddod 
o hyd i rywbeth i bawb. Cam nesaf ein grŵp 
llesiant fydd recriwtio hyrwyddwyr llesiant, a 
fydd yn cefnogi staff ar draws y gyfundrefn.

Mae ein rhifyn Hydref o’r Bont yn canolbwyntio 
ar Wydnwch a chynaliadwyedd i chi, ein 
clybiau; y mae’n cynnwys cyfoeth o syniadau ar 
sut y gallwch nid yn unig gefnogi eich staff, ond 
y plant sy’n mynychu eich lleoliadau, i fod mor 
wydn ag y gallant fod. Rydym yn canolbwyntio 
mewn rhai eitemau ar y Rhaglen Lywodraethu 
newydd o eiddo’r llywodraeth, ac yn eich 
cefnogi i adfywio yn y flwyddyn ysgol newydd.

A chofiwch ein Clwb Hwb misol lle gallwch 
gyfarfod â chlybiau eraill a rhwydweithio â’ch 
cymheiriaid.

Gan dymuno i chi hydref diogel yn llawn hwyl 
a sbri,

Jane O’Toole
Prif Swyddog Gweithredol

Mawrth 21ain 2022 
– Rhoi Diwedd ar 
Gosbi Corfforol

Mae Mawrth 21 2022 yn ddyddiad hanesyddol 
o ran hawliau plant. O’r dydd hwn ymlaen, bydd 
pob math ar gosbi corfforol yn anghyfreithlon 
yng Nghymru. Bydd Llywodraeth Cymru’n 
lledaenu’r neges ar hyd a lled y wlad i godi 
ymwybyddiaeth - cadwch lygad yn agored am 
y fan hysbys!

Am fwy o wybodaeth gwelwch y wefan 
https://llyw.cymru/stopio-cosbi-corfforol-i-blant



Gorllewin Cymru
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â thoreth o dempledi y gellir eu golygu, rhai 
y gall eich busnes eu haddasu a’u defnyddio 
i’w bwrpas ei hun. Ymhlith y templedi mwyaf 
poblogaidd sydd gennym ar gyfer clybiau sy’n 
ystyried symud at ddod yn gorfforedig y mae’r 
Model o Erthyglau Cymdeithasiad, Disgrifiad o 
Rôl Ymddiriedolwyr ac Arweiniad ar Recriwtio, 
ynghyd â chyfoeth o bolisïau eraill, naill ai a 
orfodir neu a argymhellir.

Ymhlith ein dogfennau poblogaidd y gellir 
eu golygu parthed cofrestru ag Arolygiaeth 
Gofal Cymru (AGC) y mae Diogelu, Cyrraedd 
a Chasglu, Asesiadau Risg a mwy. Mae’r 
holl bolisïau a gweithdrefnau y gellir eu 
haddasu yn rhad ac am ddim i leoliadau sy’n 
aelodau; lawrlwythwch eich dogfennau o’n 
hadnodd, Camu allan yma - https://bit.ly/
SteppingOut-2020   

Mae mwy a mwy o berchnogion busnes/
pwyllgorau’n dod yn gorfforedig er mwyn 
cyfyngu eu hatebolrwydd ariannol personol. 
Rydym wedi cefnogi Lleoliadau megis Clwb 
Ilar yng Ngheredigion i ddiwygio eu dogfennau 
llywodraethol, i ddeall y ddeddfwriaeth a 
pharatoi am gofrestru/ailgofrestru gydag AGC. 
Bu’n adeg bryderus i bob busnes, ac nid yw 
cwmnïau yswiriant wedi talu allan bob tro. 
Hefyd, mae rhai arianwyr a fyddant yn dyfarnu 
grantiau ddim ond i Leoliadau sy’n gorfforedig 
(rhai a gydnabyddir fel corfforaeth gyfreithiol). 
Mae’r presennol yn amser da i adolygu eich 
llywodraethiad gyda’n cefnogaeth ni, a sicrhau 
bod perchnogion/aelodau pwyllgorau wedi eu 
diogelu’n ddigonol.

Gallwn gynnig ein harweiniad pwrpasol ar 
adeg sy’n gyfleus i chi, ac mae wedi ei gefnogi 

Cefnodi llesiant lleoliadau 
yng Ngorllewin Cymru 

Mae ein nosweithiau rhwydweitho misol wedi bod yn boblogeidd gyda Lleoliadau, gan eich galluogi 
i ddod at eich gilydd i gefnogi ac arwain eich gilydd drwy heriau tebyg yn aml. Mae’r pynciau a 
gympaswyd hyd yma wedi cynnwys cynaliadwyedd, y DHG(SASS), Diwrnod Chwarae 2021 a 
chodi arian.

Mae’r sesiynau tua 1 awr o hyd, yn RHAD AC AM DDIM i’w mynychu, ac wedi’u cyfarwyddo’n 
llwyr gan yr hyn y mae ar ein Lleoliadau eu heisiau. Maent hefyd yn ategu at ein gweminarau mwy 
stwythurol sy’n rhoi mwy o wybodaeth e.e. ar yr Adolygiad Ansawdd Gofal a systemau ariannol. 
I gofrestru eich diddordeb a chadw’ch lle ar unrhyw rwydweithiau yn y dyfodol dilynwch y ddolen 
yma  - https://www.clybiauplantcymru.org/training-events.asp 

Pob lwc i’n holl 
Ddysgwyr yng 

Ngorllewin Cymru!
Pob lwc i bob un o’n Dysgwyr yng Ngorllewin 
Cymru sydd yn ddiweddar wedi dechrau, 
neu sydd ar fin dechrau, Gar eu siwrnai i 
gwblhau eu cymhwyster Gwaith Chwarae 
gyda ni. Peidiwch anghofio cysylltu â ni os 
oes angen cymhwyster Gwaith chwarae ar 
eich Lleoliad! Gallwn gynnig Prentisiaehau 
Gwaith Chwarae a Dyfarniad Lefel 
3 byrrach mewn Trawsnewid i Waith 
Chwarae (o’r Blynyddoedd Cynnar) i’r rhai 
a oedd eisoes â chymwysterau gofal plant.

Sut y gall eich Adolygiad 
Ansawdd Gofal helpu eich 
lleoliad i gefnogi llesiant

Mae eich Adolygiad Ansawdd Gofal yn rhoi 
i chi’r manteision o fyfyrio dros y flwyddyn a 
aeth heibio yn ogystal â’ch ystyriaethau am y 
flwyddyn o’ch blaen. Tra bo’r wybodaeth hon yn 
newydd yn eich meddwl, dyma’r cyfle perffaith 
i chi fyfyrio ar yr amcanion hyn a chynllunio 
ymlaen ar gyfer datblygiad eich busnes.

I’r pwrpas yma mae gennym yr Asesiad Clwb 
Allysgol, a’r Cynllun Gweithredu sy’n ei ddilyn 
er mwyn arwain eich lleoliad drwy gamau nesaf 
datblygiad eich busnes.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch Swyddog 
Datblygu Busnesau Gofal Plant os gwelwch yn 
dda.

Eleni, yn anffodus, oherwydd y Pandemig, 
gwelwyd cau parhaus nifer o glybiau amlwg ar 
draws Gorllewin Cymru, rhai a fu’n gwasanaethu 
am gyfnod hir. Mae rhai busnesau a mentrau 
cymunedol wedi dod i’r casgliad fod yr heriau, a 
waethygwyd gan y Pandemig, wedi eu gwneud 
yn anhyfyw. Ymhlith yr heriau yr adroddwyd 
arnynt y mae -

• Cynaliadwyedd o ganlyniad i gyfnodau 

Lleoliadau 
newydd 

Wrth gwrs, gydag unrhyw gau neu ddiwedd daw 
cyfle am ddechreuadau newydd, arloesedd a 
safbwynt newydd. A hynny mewn golwg hoffem 
groesawu’r nifer o aelodau newydd eleni, a’r 
entrepreneurs newydd sy’n dechrau ar eu 
siwrnai  gyda’u busnesau Gofal Plant.

Rydym wedi cefnogi perchnogion newydd 
busnesau gydag arweiniad, ymchwil i’r 
farchnad, cyfeirio at gefnogaeth, cynllunio a 
chofrestru. Os gwyddoch chi am rywun sy’n 
awyddus i ddechrau ar eu taith i’r sector Gofal 
Plant Allysgol, yna cofiwch ddweud wrthyn nhw 
am gysylltu!

Mae Lleoliadau sydd wedi eu cofrestru gydag 
AGC yn Abertawe wedi bod yn parhau i gyrchu 
ariannu o’r amrywiol botiau o arain sydd ar gael 
gan Gyngor Abertawe i bwrpas cynaliadwyedd, 
darpariaethau newydd ac, yn fwy diweddar, 
y grant ‘Haf o Hwyl’. Mae’r cyfleoedd hyn am 
ariannu wedi bod yn achbiaeth i sawl Lleoliad 
fdros yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae Clybiau 
Allysgol yn Abertawe wedi bod yn myfyrio ar eu 
gwasanaethau – y rhai presennol a’r rhai i ddo 
– ac yn asesu’r effaith y mae Covid-19 wedi ei 
gael, ac yne i gael, ar eu darpariaeth.

Un o’r heriau mwyaf y mae Lleoliadau wedi 
bod yn ei wynebu yn fwy diweddar yw’r her 
ynghylch hunanynysu, ac effaith nid yn unig 
ar forâl yn y Lleoliad a’u cymuned, ond ar gael 
digon o staff wrth law i gyfateb â’r cymarebau 
angenrheidiol. Roedd un Lleoliad yn agos 
iawn i’r llinell o ran gorfod cau nes i aeldoau 
o’r Staff allu dychwelyd i’w gwaith yn ddiogel.  

Lleoliadau yng Ngorllewin Cymru’n meithrin gwydnwch 
busnes drwy gofrestru fel Sefydliadau Corfforedig 
Elusennol (CIOs) a chydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Adborth gan leoliadau yng Ngorllewin Cymru 
sydd wedi cael eu cefnogi gyda chofrestru ac 
ymgorffori eleni – 

‘Mor ddiolchgar i chi’ 
– Clwb yn Sir Benfro

‘Diolch yn fawr am yr holl gyngor. Cofion’ 
– Club in Ceredigion

‘Llawer o ddiolch eto!’ 
– Clwb yn Sir Gaerfyrddin

‘Diolch am hyn!’ 
- Clwb yng Ngheredigion

 

Os oes gan eich lleoliad unrhyw gwestiynau 
ynghylch ymgorffori fel masnachwr unigol neu 
bwyllgor anghorfforedig a reolir yn wirfoddol, 
peidiwch â phetruso rhag cysylltu â’ch Swyddog 
Datblygu Busnesau Gofal Plant, neu https://
www.clybiauplantcymru.org/  

Cefnogaeth Ariannu yn Abertawe
Wynebodd darparwyr eraill grwpiau o 
ddosbarthiadau cyfain yn hunanynysu, felly 
roedd y niferoedd yn eu Lleoiad mor isel fel 
nad oedd yn hyfyw iddynt agor. Mae bod 
yn abl i gyrchu’r grantiau hyn, neu ddim 
ond gwybod eu bod ar gael os a phan fyddd 
eu hangen, yn rhoi cyfle i Leoliadau symud 
ymlaen drwy’r amserau ansicr hyn.

Os ydych yn Lleoliad sydd wedi cofrestru ag 
AGC y n Abertawe, neu os hoffech ddod yn 
gofrestredig gydag AGC, yna cysylltwch â’ch 
Swyddog Datblygu Busnesau Gofal 
Plant yn Abertawe, Sian Jewell, am 
fwy o wybodaeth ar sut i gyrchu’r 
ariannu a’ch cefnogi i gwblhau 
eich cais.

hir o gau gorfodol gan ysgolion/adeiladau 
eraill/yr arweiniad ar fesurau diogelu

• Heriau staffio â staff Gwaith Chwarae 
cymwysedig yn gadael y sector

• Cydymffurfiad â’r Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol (NMS)

Wedi cydweithio’n agos â’r Lleoliadau hyn 
dros y blynyddoedd, ni ellir gorbwysleisio pa 
mor siomedig yw hi i weld y darpariaethau 
yma, sy’n agos iawn at galon cynifer o bobl, 
yn diflannu o’u cymunedau, a byddem yn 
pwyso ar unrhyw leoliad sy’n wynebu heriau 

o unrhyw fath i ddod atom ni yn y lle cyntaf 
fel y gallwn eich cynorthwyo gydag unrhyw 
heriau sydd i’w hwynebu, ac adrodd ar y  rhain 
wrth y Llywodraeth a swyddogion lleol er mwyn 
hwyluso’n well y gefnogaeth i fusnesau wrth 
symud ymlaen.

Wedi dilyn pob llwybr cymorth posibl,
os penderfynwch gau eich lleoliad mae 
nifer o ffactorau y bydd gofyn i chi eu 
hystyried, yn cynnwys:

• Dirwyn eich busnes i ben yn ôl 
eich cyfansoddiad/memorandwm/
Erthyglau Cymdeithasiad

• Cwblhau adroddiadau terfynol a 
thalu unrhyw ddyledion sy’n aros

• Hysbysu sefydliadau statudol (h.y. 
AGC, CThEM)

Gweler arweiniad pellach yn ein harweiniad 
cynhwysfawr, Camu Allan, Tudalen153 –  – 
https://bit.ly/SteppingOut-2020

Fe Welwn eich Eisiau

Angen cysylltu â ni?
Cewch gysylltu â Thîm Gorllewin Cymru 

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

Gaerfyrddin. SA14 6RX
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Enw: Jacqui John
 

Teitl y swydd: Swyddog Hyfforddi
 

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs? 3 wythnos
 

Beth yw eich hoff atgof o’ch plentyndod? 
Mynd ar wyliau gyda’r teulu i Gernyw.

Beth ydych chi’n hoff o’i wneud yn eich 
amser rhydd? Ei dreulio gyda’r teulu, ffrindiau, 
cŵn, gwyliau a dyddiau allan.

Beth yw’ch hoff raglen deledu? Cyfresi 
trosedd

Petaech yn gallu cael arch-bŵer, beth fyddai 
a pham? Rhoi stop ar amser fel y gallwn i 
dreulio mwy o amser gyda fy mab.

Petaech wedi’ch gadael ar ynys bellennig pa 
eitem foethus (heblaw am ffôn symudol) a 
hoffech ei gael yn gwmni, a pham? Gwialen 
bysgota – i ddal fy mwyd

Beth fyddai pobl yn synnu o’i glywed 
amdanoch? Dwi’n wastrodwr cŵn cymwysedig.

Beth yw’ch hoff ffilm a pham? Beeches – 

ystadegau mwyaf diweddar, a ryddhawyd ym 
mis Mawrth, fod dros 1000 o blant yn Sir y Fflint 
wedi elwa o’r Cynnig Gofal Plant rhwng Medi 
2019 a Mawrth 2020. 
 
Gan siarad ar ran All About Kids, dywedodd Jo 
Gilmore:
“Roeddem yn falch y tu hwnt o gael Hannah 
yma er mwyn gallu arddangos popeth sydd 
gennym i’w gynnig yma i gefnogi plant gyda’u 
datblygiad. Yma yn All About Kids mae gennym 

Menter rhieni
Yn dilyn cau darpariaeth nad oedd wedi ei chofrestru yn Ysgol Felinheli, Gwynedd, mae’r rhieni 
lleol wedi cael bod diffyg darpariaeth yn yr ardal wedi gadael bwlch mawr. Felly penderfynodd y 
rhieni drostynt eu hunain i gysylltu â’r Cylch Meithrin lleol i drafod y posibilrwydd o ymestyn eu 
cofrestriad i gynnwys darpariaeth All-ysgol. Maent wedi goresgyn rhwystrau enfawr, a chydag 
oriau o gefnogaeth gan Cath, Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, maent erbyn hyn 
sefydlu is-bwyllgor o 16 o bobl i redeg y ddarpariaeth Allysgol, ynghyd â phwyllgor presennol y 
Cylch.  Maent wedi sicrhau adeiladau ychwanegol ac maen nhw’n gweithio ar y cyd â phwyllgor 
y Cylch, ynghyd â Cath a Mudiad Meithrin i gwblhau’r gwaith papur ar ddod yn Sefydliad 
Corfforedig Elusennol er mwyn ailgofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru. Mae wedi bod 
yn hyfryd gweld y brwdfrydedd y mae’r grŵp yma wedi ei deimlo dros y sector Allysgol a’i 
bwysigrwydd i’w cymuned.

Dymunwn bob lwc iddyn nhw gyda’u menter a gobeithio y bydd yn llwyddiant ysgubol.

Aelod newydd o’r staff
Hoffai tîm Gogledd Cymru groesawu 
Nia Roberts, ein Swyddog Datblygu 
Busnesau Gofal Plant newydd. Mae gan 
Nia gefndir mewn Gofal Plant a bydd yn 
cefnogi’r Clybiau Gofal Plant Allysgol yng 
Ngwynedd a gweddill y Gogledd.

Croeso, Nia!

Mae Hannah Blythyn AS, Y Gweinidog 
Partneriaeth Gymdeithasol, wedi rhoi clod i 
waith “All About Kids”, darparwr gofal plant 
newydd sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan 
Deuluol Gogledd Sir Fflint Wledig yng Ngronant, 
yn dilyn ymweliad yno yn gynharach y mis hwn.

Mae’r prosiect gofal plant yn cynnwys cylch 
chwarae, clwb ôl-ysgol a chlwb gwyliau i 
gefnogi plant a theuluoedd dyn yr ardal leol, ac 
mae’n cydweithio’n agos ag Ysgol Gronant ac 
Ysgol Trelogan yn rhan o Ffederasiwn y Parlwr 
Du.  Mae hyn yn adlewyrchiad o’u hymroddiad 
i gefnogi plant i ddatblygu’n addysgol ac yn 
gymdeithasol tra byddant yn y Ganolfan.
  
Ymwelodd Ms Blythyn ag All About Kids 
yn ddiweddar i glywed sut y mae Cynnig 
Gofal Plant Llywodraeth Cymru’n cefnogi 
teuluoedd yn yr ardal, ac i weld yn y fan a’r lle 
y gwahaniaeth y mae’r prosiect yn ei wneud i 
blant a theuluoedd yn dilyn ei agoriad yn gynnar 
ym mis Mai.

Yn dilyn ei hymweliad, dywedodd AS Delyn:
“Roedd yn wych sgwrsio â’r tîm yn All About 
Kids a chael ein dangos o gwmpas y Ganolfan, 
yn cynnwys y man gweithgareddau awyr-
agored sy’n cael ei ddefnyddio i annog y plant i 
ymchwilio i fyd natur mewn ffordd ddiogel. Mae 
cefnogi a galluogi ein plant i gael y cyfleoedd 
a’r canlyniadau gorau posibl yn bwysig i bawb 
ohonom; roedd hefyd yn ardderchog gweld 
sut y mae’r Cynnig Gofal plant yn galluogi 
mwy o rieni sy’n gweithio i gyrchu gofal plant 
o ansawdd da.”

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Cynnig Gofal 
Plant i gefnogi rhieni plant 3-4 blwydd oed drwy 
helpu gyda’u costau gofal plant. Dangosodd yr 

Prosiect Gofal Plant yn mynd 
rhagddo ar garlam yn Sir y Fflint

dîm o staff wedi eu cymhwyso’n llawn, sydd â’u 
bryd ar feithrin, ac sy’n wedi ymrwymo i roi i’r 
plant y cyfleoedd gorau posibl pan fyddant yma 
gyda ni. Y mae hefyd yn wych i fod yn gweithio 
gyda Ffederasiwn y Parlwr Du, gan gymryd 
agwedd gyfannol tuag at ddatblygiad plant.”

Dylai unrhyw un sydd am wybod mwy am All 
About Kids gysylltu â: allaboutkidsgronant@
gmail.com neu ffonio  07990760302

mae’n dangos sut y mae ffrindiau bob tro yno 
ar gyfer ei gilydd.

Oes gennych chi unrhyw ffobias? Beth 
ydyn nhw? Na, dim ffobia, ond mae’n gas gen 
i gacwn.

Enw: Emma Salter

Teitl y swydd: Swyddog Hyfforddi

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs? 3 wythnos 

Beth yw eich hoff atgof o’ch plentyndod? 
Cael parti ar fy mhumed pen-blwydd a gael beic 

Beth ydych chi’n hoff o’i wneud yn eich 
amser rhydd? Ei dreulio gyda fy ffrindiau a’m 
merch

Beth yw’ch hoff raglen deledu? Gavin and 
Stacey

Petaech yn gallu cael arch-bŵer, beth fyddai 
a pham? Bod yn anweledig 

Petaech wedi’ch gadael ar ynys bellennig pa 
eitem foethus (heblaw am ffôn symudol) a 
hoffech ei gael yn gwmni, a pham? Cwch fel 
y gallwn adael yr ynys bellenig

Beth fyddai pobl yn synnu o’i glywed 
amdanoch? Pan oeddwn yn iau fy hoff ffilm 
oedd Hello Dolly

Beth yw’ch hoff ffilm a pham? The Greatest 
Showman, er eu bob un yn wahanol, does dim 
ots ganddyn nhw.

Oes gennych chi unrhyw ffobias? Beth ydyn 
nhw? Oes, dwi ddim yn hoffi uchder.

Enw: Niccy Ling

Teitl y swydd: Gweinyddydd

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs? 3 mis

Beth yw eich hoff atgof o’ch plentyndod? 
Mynd i Wlad Pŵyl i helpu i redeg clwb gwyliau 
i blant anabl yno 

Beth ydych chi’n hoff o’i wneud yn eich 
amser rhydd? Teithio, mynd i’r theatr, treulio 
amser gyda theulu a ffrindiau ac adeiladu Lego.

What is your favourite TV programme? 
Death in Paradise

Petaech yn gallu cael arch-bŵer, beth fyddai 
a pham? Y gallu i gyrraedd un lle o le arall 
mewn chwinciad.

Petaech wedi’ch gadael ar ynys bellennig pa 
eitem foethus (heblaw am ffôn symudol) a 
hoffech ei gael yn gwmni, a pham? Telesgop 
– i edrych am help

Beth fyddai pobl yn synnu o’i glywed 
amdanoch? Yn fy arddegau dois yn drydydd 
menwn ras gyfnewid yn y pencampwriaethau 
Cenedlaethol i’r anabl gyda’r Parathletwr, David 
Roberts.
What is your favourite film and why? The 
Wizard of Oz – Dwi’n hoffi’r gerddoriaeth, ac 
wedi dyheu erioed am bâr o sgidiau rhuddem.
Oes gennych chi unrhyw ffobias? Beth ydyn 
nhw? Mae arna i ofn lifftiau, a’r posibilrwydd 
o gael fy nghloi mewn toiled cyhoeddus heb 
ddihangfa!

Jacqui

Enw: Nia Roberts

Teitl y swydd: Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant 

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs? 1 wythnos!

Beth yw eich hoff atgof o’ch plentyndod?  
Gwyliau teuluol a threulio amser yn nhŷ fy nhaid 
a nain

Beth ydych chi’n hoff o’i wneud yn eich 
amser rhydd? Siopa, mynd i ffwrdd i weld 
rhannau eraill o’r byd (y DU yn awr), treulio 
amser gyda theulu a ffrindiau

Beth yw’ch hoff raglen deledu? Love Island 

Petaech yn gallu cael arch-bŵer, beth fyddai 
a pham? Gallu bod yn anweledig – er mwyn 
gwneud y siopa bwyd yn gynt, heb orfod siarad 
â phawb dwi’n eu nabod yn Tesco!

Petaech wedi’ch gadael ar ynys bellennig pa 
eitem foethus (heblaw am ffôn symudol) a 
hoffech ei gael yn gwmni, a pham? Siocled 
neu Prosecco

Beth fyddai pobl yn synnu o’i glywed 
amdanoch? Dwi’n 6 troedfedd o daldra!

Beth yw’ch hoff ffilm a pham? Hot Fuzz, 
mae’n gwneud i mi chwerthin hyd yn oed wedi’i 
wylio sawl gwaith.

Oes gennych chi unrhyw ffobias? Beth ydyn 
nhw? PRY COP!

Emma

Nia

Niccy

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

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

trwy’r post: 19, Princes Drive,
Bae Colwyn. LL29 8HT
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Dyma’r archwiliad cyntaf ers dod yn Yellow 
Bunnies.  Mae’r Lleoliad wedi bod yn gweithio’n 
ddiflino yn ystod y pandemig, yn darparu ar gyfer 
teuluoedd y gofal plant angenrheidiol i gyflawni 
rolau gweithwyr allweddol a hefyd gefnogi, heb 
fawr o rybudd, ofal seibiant yn ystod y gwyliau.  
Daeth yr archwiliad yn ddirybudd, yn dilyn 
gwaith y perchennog yn diweddaru Arolygiaeth 
Gofal Cymru yn gyson yn ystod y Pandemig yn 
unol â’i rôl fel Person Cyfrifol. Cyrhaeddodd yr 
Arolygydd wrth brif fynediad y Lleoliad ac fe’i 
cyfarchwyd gan Natalie, y Person â Gofal. Fe 
wnaethant esbonio eu bod yn cynnal archwiliad 
llawn. Yn ystod y sgwrs hon esboniodd yr 
Arolygydd y byddent, oherwydd cyfyngiadau 
Covid-19, yn ymweld â’r safle am gyfnod o hyd 
at 2.5 awr; yna byddent yn gofyn am wybodaeth 
bellach i gael ei hanfon at yr Arolygydd yn 
dilyn eu hymweliad. Dywedwyd wrthynt, er 
y byddai’r archwiliad yn unol â’r fframwaith 
arferol, na fyddent yn eu graddio ar yr achlysur 
yma oherwydd y newidiadau yn arferion y 
ddarpariaeth yn sgil Covid-19. Eglurwyd y 
byddai graddio’r Lleoliad yn annheg os oedd 
y newidiadau’n wahanol i’r ffordd yr arferir ei 
redeg cyn Mawrth 2020.

Daeth yr Arolygydd i mewn i’r Lleoliad a dilyn 
yr holl bolisïau a gweithdrefnau a oedd wedi 
eu diweddaru. Wedi defnyddio glaniedydd ar y 
dwylo, dyma arwyddo i mewn ac yna gyfarch y 
plant a oedd yno yn y bore.

Yna treuliodd yr Arolygydd beth amser yn 
egluro pa wybodaeth yr oedd angen iddynt 
edrych arni a’i hadolygu. Yr oedd angen 
blaenyrru’r wybodaeth drwy e-bost. Yna aeth yr 
Arolygydd ati i arsylwi ar yr amgylchedd, arsylwi 
ar doiledau’r plant, y gegin, yr ardaloedd paratoi 
prydau a’r holl ardaloedd yr oedd gan y plant 
fynediad iddynt yn y Lleoliad. Yna adolygodd yr 
Arolygydd y cofrestrau, y wybodaeth arwyddo-i-
mewn ac arwyddo-allan, ynghyd â ffolderi eraill 
yn y cyntedd.

Ar adeg bwyd, gwelodd yr Arolygydd sut yr 
oedd byrbryd y bore’n cael ei baratoi, sut yr 

Mae Clwb Allysgol Corneli Sgêr wedi bod yn 
darparu Clwb Brecwast, Ôl-ysgol a Gwyliau 
i blant ardal Corneli o Ben-y-bont ers 2005, 
ac maen nhw bob tro wedi bod yn falch o fod 
yn darparu gofal fforddiadwy, o ansawdd i 
deuluoedd mewn angen. Maen nhw’n darparu 
rhaglen lawn a chyfoethogol o weithgareddau 
drwy gydol y gwyliau, ac mae eu cynlluniau 

oedd y plant yn golchi eu dwylo ac yn bwyta. Fe 
wnaethant wylio sut yr eod y gweithgareddau’n 
cael eu cynnal. Yna siaradodd yr Arolygydd 
ag ychydig o’r plant tra’r oeddent yn chwarae 
cyn mynd yn ôl i wneud gwaith ar y  gliniadur 
parthed archwilio’r ffolderi gwaith.

Yna eglurodd yr Arolygydd hefyd y byddai 
arnynt angen caniatâd i siarad â thri rhiant o’r 
Lleoliad a thri aelod o’r staff, a gwnaethant 
drefnu cyfweliadau ffôn ar gyfer y bore dilynol.

Wrth i’r Arolygwyr adael y Lleoliad fe wnaethant 
esbonio eto pa waith yr oedd angen ei anfon ar 
e-bost ac esbonio y byddent yn galw’r Rheolwr 
yn ystod y 2 ddiwrnod nesa i adrodd yn ôl, 
cymryd nodiadau a thrafod unrhyw newidiadau 
neu roi cyngor cyn hysbysu y bydd yr adroddiad 
yn cael ei ddadansoddi gan Arolygydd tebyg 
ac yna’n mynd yn fyw ar safle AGC mewn 6 
wythnos.

Fel dirprwy Reolwr newydd, yn ystod yr 
archwiliad, “Rwy’n teimlo mai’r unig wahaniaeth 
am yr archwiliad oedd yr hyd o amser yr oedd 
yr Arolygydd ar y safle, a pha mor ymlaciol a 
deimlai i’r Arolygydd edrych drwy bopeth yn 
annibynnol, tra byddai Rheolwr y Lleoliad, mewn 
archwiliadau blaenorol, yn cael trafodaeth drwy 
gydol y broses”. 
 

I staff y lleoliad roedd y gwahaniaeth o ran cael 
sgyrsiau ffôn yn fwy o deimlad pryderus gan fod 
un aelod o’r staff nad oedd ar y safle, felly ni 
wnaeth gyfarfod yr Arolygydd ac nid oedd yn 
teimlo’n gyffyrddus ar y ffôn. Ond yr oedd y 
ddau aelod arall o’r staff yn teimlo’n gysurus yn 
sgwrsio dros y ffôn; roedd yn alwad cyflym ac 
yn cwmpasu meysydd y drafodaeth.

Roedd yn wahanol i’r plant gael ymwelydd i’r 
Lleoliad gan mai’r Arolygydd oedd y cyntaf i gael 
ymwelydd i’r Lleoliad ers 2020. Er mai dyma’r 
tro cyntaf i’r plant weld oedolyn arall yn dod 
i’r Lleoliad, ni wnaeth wahaniaeth iddyn nhw 
gan eu bod wedi ymgolli yn y gweithgareddau 
chwarae.  

“Gan mai dyma oedd fy archwiliad cyntaf yn 

y rôl o Ddirprwy Reolwr, yn bersonol dyma 
oedd fy mhrofiad cyntaf o fod yn bresennol 
mewn archwiliad AGC a bod y person cyswllt 
cyntaf a fyddai’n cael ei gwestiynu hyd nes i’r 
Rheolwr gyrraedd yn y Lleoliad. Roeddwn yn 
teimlo’n llonydd drwy’r broses ac yn ymwybodol 
o’r cwestiynau a oedd yn cael eu gofyn i mi. 
Roeddwn yn teimlo’n ddigon cyffyrddus i ofyn 
cwestiwn, neu  os oeddwn heb wybodaeth o’r 
hyn yr oedd yr Arolygydd yn ei ofyn, i ofyn yn 
fanylach pa bethau yr oedd am eu gweld, yna 
roeddwn yn gwybod beth i’w nôl ar eu cyfer i’w 
archwilio. O’r profiad hwn dois yn ymwybodol 
o ba mor bwysig yw hi i gadw’n gyfamserol â’r 
gwaith papur, i wneud yn siŵr fod staff bob tro’n 
arwyddo i mewn ac allan, a bod y plant hefyd 
yn arwyddo i mewn ac allan. Sylweddolais pa 
mor bwysig yr oedd hi i sicrhau bod y staff 
yn cyflawni rolau eu swydd a’u dyletswyddau 
pan oeddent yn y Lleoliad gyda’r plant, a sut 
i ymgysylltu mewn sgyrsiau â nhw tra’r oedd 
Arolygydd yn yr ystafell, gan sicrhau bod yr iaith 
Gymraeg bob tro’n cael ei annog yn y Lleoliad, 
a sicrhau bod teganau sy’n ysgogi datblygiad a 
chwarae rhydd yn cael eu harddangos ar gyfer 
y plant.  

Fe wnaeth fy helpu i ddeall sut y cynhelir 
archwiliad. Er bod hyn yn wahanol i’r ffordd y 
cynhelir archwiliad fel arfer, rhoddodd syniad 
i mi o’r hyn i’w ddisgwyl, a sut i gasglu’r holl 
wybodaeth y mae ei hangen, a’i dangos mewn 
ffordd effeithlon. Ac yn enwedig gan fod angen 
anfon rhywfaint o’r gwaith dros e-bost, fe’m 
gwnaeth yn ymwybodol  pe bawn i mewn 
sefyllfa a’r Rheolwr ddim yn y Lleoliad, pa mor 
bwysig y byddai hi fy mod i â’r un wybodaeth 
wedi ei chadw fel y gallwn gymryd y rôl o 
basio’r wybodaeth yma ymlaen petai’r Rheolwr 
yn anabl i wneud hynny”.  Darparwyd adborth 
i’r Rheolwr drwy alwad ffôn; myfyrir ar unrhyw 
argymhellion a chânt eu cynnwys mewn 
cynllun gweithredu er mwyn gwneud unrhyw 
welliannau gofynnol a sicrhau bod y Lleoliad yn 
adolygu’r Ansawdd Gofal yn flynyddol.” 

Natalie, Dirprwy Reolwr

Cwrdd â’r Tîm!

Clwb: Name  Stay & Play Mount Pleasant 
 

Sir: Casnewydd
 

Ym mha ffyrdd ydych chi’n cefnogi llesiant y 
plant yn eich gofal? Mae hwn yn Glwb newydd 
sy’n cael ei sefydlu yn Ysgol Gynradd Mount 
Pleasant. Bydd yn agor ym Medi 2021. Mae gan 
Stay & Play 3 lleoliad arall ar draws Casnewydd 
ac maent wedi bod yn recriwtio aelodau i’w 
tîm yn ystod Haf 2021 i sicrhau bod y plant yn 
cael profiadau sy’n hwyliog ac yn ymgysylltiol.  
Mae gan y tîm newydd ystod o brofiadau ym 
maes Gofal Plant Allysgol ac maent yn eiddgar 
i gefnogi’r plant yn yr ysgol sy’n dychwelyd 
i’r Clwb. Byddan nhw’n cefnogi’r plant drwy 
ddewis eang o sesiynau gweithgaredd sy’n 
galluogi’r plant i gael gwrandawiad i’w lleisiau 
unigol.  Bydd yno weithgareddau sy’n rhoi i’r 
tîm ddealltwriaeth o hoffterau ac anhoffterau 
pob plentyn, er mwyn i’r staff a’r plant ddod i 
adnabod ei gilydd. Bydd hyn yn cefnogi llesiant 
pob plentyn wrth wrando ar eu lleisiau unigol.    
  

Sut ydych chi’n cynnwys plant mewn 
penderfyniadau ynghylch gweithgareddau 

llesiant/hyrwyddo? Pan fydd y plant yn 
dechrau mynychu’r Clwb, bydd y tîm Gwaith 
Chwarae’n gweithio gyda’r plant i wneud yn sicr 
bod set o reolau cydweithiol ar gyfer y Clwb.  
Bydd y plant yn cymryd perchnogaeth o’r 
rheolau os ydynt ynglŷn â’u sefydlu.  Yna bydd 
y Clwb yn arddangos y rheolau ac yn cyfeirio 
atyn nhw yn y sesiynau. Ffurfir y rhain o wneud 
asesiadau risg gyda’r plant a datblygu diwylliant 
o’r hyn sy’n ddiogel i’w wneud yn y Clwb, yn dilyn 
dadansoddiad risg-budd. Bydd dealltwriaeth o 
sut y mae’r plant yn datblygu’n gymdeithasol 
â’i gilydd ac effaith eu gweithredoedd ar eraill.  
Bydd y gweithgareddau a fydd yn digwydd 
yn y Clwb yn cael eu gwerthuso gan y plant. 
Os darperir gemau, bydd ganddynt gyfleodd 
i fynegi a wnaethon nhw fwynhau’r gêm, os 
na wnaethon nhw fwynhau’r gêm, neu sut yr 
hoffen nhw addasu’r gêm. 
Ym mha ffyrdd yr ydych chi’n cefnogi llesiant 
eich staff a’ch llesiant eich hunain? Bydd y 
timau’n cael eu cefnogi gan y perchennog. The 
teams will be supported by the owner.  Cynhelir 

goruchwyliadau unigol rheolaidd gan y tîm o 
staff, a bydd hyn yn cefnogi eu llesiant. Bydd y 
Clwb yn datblygu diwylliant o gyfathrebu agored 
gan sicrhau bod y staff yn teimlo’n hyderus ac 
yn hapus yn eu rolau. 
A yw’r Pandemig wedi cyflwyno unrhyw 
heriau ychwanegol o ran cefnogi llesiant 
plant/staff? Sut ydych chi wedi ceisio mynd 
i’r afael â’r rhain? Mae’r Clybiau Stay & Play 
eraill wedi bod ar agor yn ystod y Pandemig, 
ac mae’r holl bolisïau, gweithdrefnau ac 
adnoddau wedi eu haddasu i sicrhau bod y lefel 
uchaf o fesurau rheoli yn eu lle. Mae hyn wedi 
cynorthwyo’r plant a’r staff gyda’u hiechyd a 
llesiant. Bydd y polisïau yma yn eu lle ar gyfer 
y Clwb newydd wrth iddo agor. Bydd y staff yn 
cael eu hyfforddi er mwyn sicrhau eu bod yn 
deall yn llawn y rheoliadau parthed Covid-19.
Beth fyddai’ch prif gyngor o ran llesiant? 
Gwneud yn siŵr fod y staff a’r plant yn 
cyfathrebu, yn cael gwrandawiad, a gwneud yn 
siŵr bod unigolion yn teimlo y gallant fynegi eu 
teimladau a’u safbwyntiau.

Enw: Sophie Peppin

Teitl y swydd: Swyddog Marchnata a 
Chyfathrebu

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs? 1 wythnos!

Beth yw eich hoff atgof o’ch plentyndod?  
Fy seithfed pen-blwydd – yn cael fy ngyrru o 
gwmpas y ddinas mewn replica o fan  “Scooby-
Doo”. Ro’n i mor cŵl.

Beth ydych chi’n hoff o’i wneud yn eich 
amser rhydd? Os nad ydw i’n treulio amser 
gyda fy nheulu, fy nghariad neu gi German 
Shepherd, yna dwi fel arfer yn gwneud 
rhywbeth crefftus! Dwi’n hoff iawn o weitho 
gyda finyl ac yn sychdarthu. Byddaf yn aml yn 
personoli crysau-t, mygiau/poteli, llyfrau a mwy 
i deulu a ffrindiau!

Beth yw’ch hoff raglen deledu? Dwi’n hoffi 
sioeau fel Supernatural a Stranger Things, 
ond dwi hefyd, mae arna i ofn, yn dwlu ar 
EastEnders a Love Island! 

Petaech yn gallu cael arch-bŵer, beth fyddai 
a pham? Teithio mewn amser – i ailymweld ag 
adegau arbennig.

Petaech wedi’ch gadael ar ynys bellennig 
pa eitem foethus (heblaw am ffôn symudol) 
a hoffech ei gael yn gwmni, a pham? Fy 
nghi German Shepherd – am gwmni ac i’m 
amddiffyn

Beth fyddai pobl yn synnu o’i glywed 
amdanoch? Dwi wedi cael dwy lawdriniaeth ar 
fy asgwrn cefn ac mae bellach gen i ditaniwm 
yn fy nghefn!

Beth yw’ch hoff ffilm a pham? Lion King – 
dwi’n dal yn blentyn ar y tu mewn. 

Oes gennych chi unrhyw ffobias? Beth ydyn 
nhw? Oes - Trypophobia

Enw: Sian James

Teitl y swydd: Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant, Iaith Gymraeg

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs? 3 mis

Beth yw eich hoff atgof o’ch plentyndod?  
Chwarae tu fas drwy’r dydd gyda ffrindiau yn 
y pentref a dim ond mynd adre pan ddeuai’r 
golau stryd ymlaen. 

Beth ydych chi’n hoff o’i wneud yn eich 
amser rhydd? Treulio amser gyda’r teulu a 
ffrindiau, mynd i gerdded am gyfnodau hir a 
chael anturiaethau. .

Beth yw’ch hoff raglen deledu? Unrhyw 
raglen ias-a-chyffro/rhaglenni dogfen. Wedi 
dwlu ar Line of Duty.

Petaech yn gallu cael arch-bŵer, beth fyddai 
a pham? Gourwch-gyflymder – gan mod i bob 
tro’n hwyr.

Petaech wedi’ch gadael ar ynys bellennig 
pa eitem foethus (heblaw am ffôn symudol) 
a hoffech ei gael yn gwmni, a pham? Fy 
nghlustog. Fe alla i gysgu yn unrhyw le os gen 
i ‘nghlustog.

Beth fyddai pobl yn synnu o’i glywed 
amdanoch? Ro’n i’n arfer bod yn golffwraig 
frwd.

Beth yw’ch hoff ffilm a pham? Grease. Dwi’n 
gwybod y caneuon gair am air ac mae’r fy rhoi i 
mewn hwyl dda yn syth.

Oes gennych chi unrhyw ffobias? Beth ydyn 
nhw? Nofio yn y môr a bod heb allu gweld fy 
nhraed, a siarcod. ‘Jaws’ sy’n cael y bai gen i.

Sian

Sophie

Archwiliad AGC wedi Pandemig Covid 

Llongyfarchiadau Clwb Allysgol Corneli Sgêr!
ar gyfer eleni’n gwbl ryfeddol.  Bu i’r Clwb 
elwa o’r blaen o’r rhaglen Gwyliau Llwglyd, 
lle gwnaethant ddarparu lleoedd yn eu Clwb 
i deuluoedd ar incymau isel, am ddim wrth 
ei ddefnyddio.  Fel sawl Clwb Gofal Plant 
Allysgol, mae Clwb Allysgol corneli Sgêr wedi 
ei chael yn anodd drwy gydol y pandemig. 
Maen nhw wedi aros ar agor yn ystod rhan 
helaeth o[‘r pandemig, ond ar golled. Nid fuont 
erioed o’r blaen mewn angen gwneud cais 
am ariannu cynaliadwyedd drwy’r Awdurdod 
Lleol, gan iddynt ddefnyddio ariannu elusennol 
i brosiectau a’r rhaglen Gwyliau Llwglyd a 
enwyd ynghynt; ond eleni roedd arnynt angen 
dod o hyd i arian pellach i’w galluogi i barhau i 
gynnig eu gwasanaeth i’r rhai yr oedd arnynt ei 

angen. Wedi cydweithio â Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs fe wnaethant gais am ariannu 
cynaliadwyedd, gan lwyddo i sicrhau £3000. 
Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr 
iddynt, ac yn eu helpu’n aruthrol i ddal i gynnig y 
gwasanaeth o ansawdd uchel y mae teuluoedd 
wedi dod i’w ddisgwyl.

Bydd yr arian yn cefnogi’r Clwb i roi ar waith 
y rhaglen gyffrous y maent wedi ei chynllunio 
ar gyfer yr haf, sy’n cynnwys cyflwyno ‘Dynamo 
cricket’ i’r Lleoliad, dyddiau Tyfu’ch Gwledd eich 
Hun yn rhan o’n prosiect Canmlwyddiant Tesco, 
castell bowns a Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 
mawr. Llongyfarchiadau i Dorothy a’i thîm.

Os hoffech gefnogaeth drwy ariannu, cysylltwch 
â’ch Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant 
Rhanbarthol.

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

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

Llanisien, Caerdydd. CF14 5UW



Medi
Diwrnod Cenedlaethol Darllenwch Lyfr
6 Medi
Chwilotwch ac anogwch cariad at ddarllen. 
https://nationaltoday.com/national-read-book-
day/
Diwrnod Iechyd Meddwl Ieuenctid
7 Medi
Mae Diwrnod Iechyd Meddwl Ieuenctid yn 
ddiwrnod ymwybyddiaeth a sylfaenwyd 
gan un o’r prif elusennau iechyd meddwl, 
stem4. I wybod mwy: https://stem4.org.uk/
youthmentalhealthday/
Diwrnod Stori Roald Dahl 
Ymunwch yn y dathliad byd-eang o storïau 
Roald Dahl y mis Medi hwn gyda Diwrnod 
Stori Roald Dahl. I wybod mwy https://www.
roalddahl.com/create-and-learn/join-in/roald-
dahl-day
Wythnos Codio Cenedlaethol
14-20 Medi
Yn 2021 bydd yr Wythnos Codio Cenedlaethol 
yn digwydd o Fedi’r 14eg – 20fed. Dowch yn 
rhan o hyn ar https://codingweek.org/ 
Clirio Mawr Traethau Prydain
17-26 Medi
Ar bob cliriad rydym yn gofyn i bobl gynnal 
arolwg o’r sbwriel: cofnodi’r holl eitemau o 
sbwriel y dônt o hyd iddynt ar ddarn 100m 
o hyd. Byddwn yn defnyddio’r data yma i 
ymgyrchu am newid gwirioneddol. Dowch yn 
rhan o hyn ar https://www.mcsuk.org/what-you-
can-do/join-a-beach-clean/the-great-british-
beach-clean/

Wythnos Ailgylchu
20-26 Medi
Wythnos Ailgylchu yw prif ddigywddiad 
blynyddol Recycle Now, sydd yn ddathliad o 
ailgychu ar draws y wlad. Ewch i https://www.
recyclenow.com/recycling-knowledge/recycle-
week-campaign i gael mwy o fanylion. 
Wythnos Ryngwladol Hapusrwydd yn y 
Gweithle 
20-26 Medi
Yma anogir gweithleoedd i feithrin 
diwylliant cadarnhaol. I wybod mwy: https://
internationalweekofhappinessatwork.com/ 
Diwrnod Byd-eang Di-gar 
22 Medi
Mae Diwrnod Byd-eang Di-gar yn annog 
modurwyr i fynd heb eu ceir am 24 awr a chael 
gwared â cheir o ddinasoedd. I wybod mwy: 
https://www.livingstreets.org.uk/about-us/our-
work-in-action/world-car-free-day 
Diwrnod Rhyngwladol y Galon 
29 Medi
Ymgyrch flynyddol i dynnu sylw at feigryn, 
addysgu’r cyhoedd a lleihau stigma. I wybod 
mwy: https://world-heart-federation.org/world-
heart-day/
Wythnos Ymwybyddiaeth o Feigryn 
5-11 Medi
Ymgyrch flynyddol i dynnu sylw at feigryn, 
addysgu’r cyhoedd a lleihau stigma. I wybod 
mwy: https://migrainetrust.org/campaigns/
migraine-awareness-week-2021/
Wythnos Iechyd Llygaid Cenedlaethol 
20-26 Medi
Digwyddiad i hyrwyddo iechyd llygaid da a 

gwella golwg ledled y wlad. I wybod mwy:  
http://www.visionmatters.org.uk/
Tymor Casglu Hadau
23 Medi – 23 Hydref
Ers 1998, mae’r Cyngor Coed (Tree Council) 
wedi bod yn trefnu’r Tymor Casglu Hadau, yr 
ymgyrch hydrefol er mwyn ysbrydoli pawb i 
gasglu hadau a ffrwythau ac i gymryd rhan a 
bod ynglŷn â’r gweithgareddau. I wybod mwy 
https://treecouncil.org.uk/take-action/seasonal-
campaigns/seed-gathering-season/
Mis Alzheimer’s Byd-eang 
drwy gydol mis Medi  
Ymgyrch ryngwladol i godi ymwybyddiaeth 
a herio’r stigma sydd ynghylch Anhwylder 
Alzheimer’s. Cymerwch ran ar  https://
www.alzheimers.org.uk/get-involved/world-
alzheimers-month

Beth sydd i ddod yn 
y chwarter hwn?

Hydref 
Diwrnod Byd-eang Llysieuaeth 
1 Hydref
Wedi ei sylfaenu yn 1977, mae Diwrnod 
Byd-eang Llysieuaeth yn tynnu sylw at 
fuddion deiet llysieuol. I wybod mwy: https://
worldvegetarianday.navs-online.org/

Diwrnod Byd-eang Iechyd Meddyliol 
10 Hydref 
Mae Diwrnod Byd-eang Iechyd Medyliol yn 

amlygu materion 
iechyd meddyiol 
ac yn eiriolwyr 
yn erbyn stigma 
c y m d e i t h a s o l . 
Ymunwch â hyn 
ar https://www.
mentalhealth.org.
uk /campa igns /
w o r l d - m e n t a l -
health-day

Wythnos Genedlaethol Braille
11 -17 Hydref
Nod Wythnos Genedlaethol Braille yw codi 
ymwybyddiaeth o bwysigrwydd Braile a ffurfiau 
amgen eraill sy’n agor y gair ysgrifenedig i 
bobl ag amariadau gweledol. Mwy o fanylion 
ar https://www.royalblind.org/national-braille-
week

Wythnos Bywyd Gwaith Genedlaethol 
11-15 Hydref 
Menter sy’n annog cyflogwyr a chyflogeion i 
ganolbwyntio ar gydbwyso gwaith a bywyd. 
Mwy o fanylion ar https://workingfamilies.org.
uk/campaigns/national-work-life-week/

Diwrnod Byd-eang y Menopos 
18 Hydref 
Digwyddiad byd-eang sy’n helpu i godi 
ymwybyddiaeth o’r effaith y gall menopos ei 
gael ar fywydau menywod. Mwy o fanylion 
ar https://www.imsociety.org/education/
world-menopause-day/#:~:text=World%20
Menopause%20Day%20is%20held,for%20
improving%20health%20and%20wellbeing.

Diwrnod gwisgo pinc Canser y Fron
23 Hydref
Ar Hydref 23 byddwn yn gwisgo pinc, yn codi 
arian ac yn peri ymchwil sy’n achub bywydau 
i ddigwydd. Fyddwch chi’n ymuno â ni? Dowch 
yn rhan o hyn ar https://www.wearitpink.org/
about

Unblocktober 2021
Drwy gydol mis Hydref
Unblocktober yw’r mis ymgyrch ac 
ymwybyddiaeth gyntaf er mwyn gwella 
iechyd ein draeniau, carthffosydd, dyfrffyrdd 
a moroedd – wedi ei yrru’n gyfangwbl gan y 
cyhoedd. http://www.unblocktober.org

National Cholesterol Month 
Drwy gydol mis Hydref
Nod Mis Cenedlaethol Colesterol y w amlygu 
goblygiadau iechyd lefelau uchel o golesterol.  
Mwy i’w weld ar https://www.heartuk.org.uk/
national-cholesterol-month/2020

Dyddiad i’w nodi: 
31st Hydref (Calan Gaeaf)

Tachwedd
Diwrnod Byd-eang Feganiaeth 
1 Tachwedd 
A’r dathliad blynyddol ar 1 Tachwedd, mae 
Diwrnod Byd-eang Feganiaeth yn galw ar 
Brydeinwyr i fynd yn fegan am 24 awr. Gweler  
https://www.vegansociety.com/take-action/
campaigns/world-vegan-day-month am fwy o 
fanylion. 
Wythnos Ryngwladol Ymwybyddiaeth o 
Straen
1-5 Tachwedd 
Menter i amlygu pwysigrwydd adnabod a rheoli 
straen. Mwy i’w weld ar https://isma.org.uk/
isma-international-stress-awareness-week
Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o 
Straen
3 Tachwedd  
Yn digwydd ar y Dydd Mercher cyntaf bob 
blwyddyn, mae Diwrnod Cenedlaethol 
Ymwybyddiaeth o Straen yn annog pobl i 

gymryd ennyd i adnabod a lleihau’r ffactorau yn 
eu bywydau sy’n achosi straen. Ewch i https://
www.rethink.org/get-involved/awareness-days-
and-events/stress-awareness-day/ for more 
information am fwy o wybodaeth.
Wythnos Genedlaethol Ffrwythlondeb 
2-5 Tachwedd 
Wythnos ymwybyddiaeth genedlaethol sy ‘n 
helpu i roi’r sbotolau ar anffrwythlondeb. Gweler 
https://fertilitynetworkuk.org/fertility-week/ am 
fwy o fanylion.
Wythnos Ymwybyddiaeth o Alcohol  
15-21 Tachwedd 
Mae’r wythnos yma’n annog pobl i ystyried eu 
harferion yfed ac i wneud newid.  Dowch yn 
rhan o hyn ar https://alcoholchange.org.uk/
get-involved/campaigns/alcohol-awareness-
week-1
Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd 2021
16-21 Tachwedd 
Mae’r wythnos hon yn ddigwyddiad blynyddol 
a’r digwyddiad mwyaf ar ymwybyddiaeth o 

ddiogelwch ar y 
ffyrdd yn y DU. 
Mwy i’w weld 
ar http://www.
roadsafetyweek.
org.uk/
Movember 
Drwy gydol mis 
Tachwedd 
Mae Movember 
yn golygu tyfu 
mwstashis drwy’r 
mis cyfan i godi ymwybyddiaeth o faterion 
iechyd dynion. Ewch i https://uk.movember.
com/ am fwy o fanylion.

                    Dyddiadau i’w nodi:   
4ydd Tachwedd (DIVALI)

5ed Tachwedd (Noson Tân Gwyllt) 
14eg Tachwedd (Sul y Cofio)

29ain Tachwedd – 6ed Rhagfyr 
(HANUKAH)

Rhagfyr
Diwrnod Gwisgo Coed
1 Rhagfyr
Mae’r diwrnod gwisgo coed yn dathlu 
pwysigrwydd coed ac yn annog pobl i’w 
gwerthfawrogi a gofalu amdanynt.  I wybod 
mwy: https://www.twinkl.co.uk/event/tree-
dressing-day-2021

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o 
Alar 
2-8 Rhagfyr
Menter i normaleiddio galar a chael 
pobl i siarad. I wybod mwy: http://
nationalgriefawarenessweek.org/ 

Diwrnod Siwmper Nadolig 
10 Rhagfyr
Mae Diwrnod Siwmper Nadolig yn ymgyrch 
genedlaelthol i godi arian i Achub y Plant. Mae’r 
diwrnod yma’n gyfle i ddod â chyflogeion at ei 
gilydd a hyrwyddo llesiant cymdeithasol yn y 
gweithle. Dowch yn rhan o hyn ar https://www.
savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day

Decembeard 2021
Drwy gydol mis Rhagfyr
Ar hyd a lled y wlad bydd dynion yn rhoi heibio’u 
raseli ac yn tyfu barfau ym mis Rhagfyr i godi 
ymwybyddiadth ac arian i gefnogi ein hymchwil 
a’n gwaith achub-bywydau i roi terfyn ar ganser 
y coluddyn. Dowch yn rhan hyn ar  https://www.
bowelcanceruk.org.uk/news-and-blogs/news/
men-join-together-this-decembeard-and-raise-
money-for-bowel-cancer-uk/ 

Dyddiad i’w nodi: Rhagfyr 25 
(Dydd Nadolig)

Hanes Calan Gaeaf
Wrth i’r nosau ymestyn a’r dyddiau fyrhau, dechreuwn feddwl ymlaen at y gwyliau a gynhelir 
yr adeg yma o’r flwyddyn.
Un o’r dathliadau hyn yw Calan Gaeaf, ond a wyddoch chi ei tharddiad?
Samhain, Calan Gaeaf, Dydd yr Holl Saint a Halloween; dyma’r enwau sydd wedi eu rhoi ar  
y dathliad hwn dros y blynyddoedd.
Tarddodd yn wreiddiol o’r Geltaidd Samhain (Iwerddon) a Chalan Gaeaf (Cymru) 2,000 o 
flynyddoedd yn ôl; dathliad tebyg iawn i Nos Galan gyda’i wisgoedd arbennig, y goelcerth a 
bwyd. Roedd y dyddiad yn nodi diwedd yr haf a’r cynhaeaf a dechrau’r gaeaf. Fel heddiw, 
yr oedd yn adeg lle’r oedd y ffin rhwng y byw a’r marw’n annelwig.  Byddai cymunedau’n 
rhannu eu cynhaeaf gan sicrhau gwydnwch y gymuned i oroesi misoedd y gaeaf.
Yn 609 O.C. cynhaliwyd Dydd yr Holl Saint (All-hallowmas) ar Dachwedd 1saf ond 
newidiwyd hyn yn y 9fed ganrif a daeth yn Ddydd yr Holl Eneidiau. Roedd Dydd yr Holl 
Eneidiau’n adeg i gofio holl feirw. Daeth y noson gynt i’w hadnabod fel All-Hallows Eve 
(a ddaeth yn ‘Halloween’ yn nes ymlaen). Dathlwyd hon mewn ffordd debyg iawn i’r hyn 
a wnaed ar wyliau Samhain a Calan Gaeaf lle’r rhoesant amdanynt wisgoedd i edrych fel 
seintiau, angylion a diafoliaid, a lle ceid gorymdeithiau a choelcerthi.
Gelwid ‘Cast ynteu Ceiniog’ (Trick or Treat) yn ‘going a-souling’ ar un adeg, pan fyddai’r sawl 
mewn tlodi’n begera am fwyd, ac yn cael ‘cacenni’r enaid’ yn gyfnewid am weddïau.
for prayers.
Sut fyddwch chi’n dathlu eleni?

Noson Tân Gwyllt)
Ar Dachwedd y pumed o cofiwch chi hyn
Caed powdwr a chynllun a brad
Fe nodwn a chofiwn 
Fel y credwn y dylwn
Y bwriad i danio yr hen bowdwr-gwn.

Mae Tachwedd 5ed yn nodi pen-blwydd y Cynllun Powder Gwn (1605); y cais aflwyddiannus 
i greu ffrwydrad a fyddai’n chwalu Adeilad y Senedd yn Llundain yn deilchion.
Roedd Guto Ffowc (Guido Fawkes) yn arbenigwr mewn ffrwydradau , a chynllwyniodd, 
ynghyd â Robert Catesby, Thomas Wintour a 10 arall i chwythu Adeilad y Senedd yn 
deilchion drwy osod 36 baril o bowdwr gwn o dan Dŷ’r Arglwyddi.
Anfonwyd llythyr dienw yn cynnwys y rhybudd i osgoi Agoriad Swyddogol y Senedd, sef 
yn dweud y byddai pobl yn “cael ergyd frawychus”.  Ymhen dim cyrhaeddodd y  llythyr 
yma’r Brenin a orchmynnodd chwiliad o Ddau Dŷ’r Senedd. Toc wedi canol nos oedd hi pan 
ddarganfuwyd Guto, a oedd yn amddiffyn y gell danddaearol a’r stôr o ffrwydradau.

Wrth i’r newyddion am y cynllwyn ledaenu fe wnaeth Llundeinwyr ddechrau dathlu 
coelcerthi i ddathlu’r ffaith fod James 1 yn dal yn fyw, ac yn 1606 pasiwyd Deddf i Nodi’r 
5ed o Dachwedd, yn datgan dydd blynyddol o ddiolchgarwch am fethiant y cynllwyn. Daeth 
i gael ei adnabod yn Ddydd y Cynllwyn Powdwr-Gwn. Yn 1859 diddymwyd Deddf Tachwedd 
5ed, er ein bod yn dal i ddathlu Noson Tân Gwyllt.
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Cymraeg

Sectorau hynny. Byddwn yn helpu i’ch ymrestru 
archi neu’ch staff ar gwrs a bod yn gefnogaeth 
drwy gydol y dysgu.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, neu 
os dymunwch gofrestru eich diddordeb, 
cysylltwch â’n Cydlynydd Iaith Gymraeg, Sian 
James, ar 831010 / 07971967288  sianej@
clybiauplantcymru.org 
 

Caffi Clebran
Os ydych yn cofrestru ar gwrs CAMAU 
byddwch yn cael cyfle i fynd i’r Caffi Clebran. 
Sesiynau anffurfiol, taro-i-mewn, a gynhelir gan 
Gydlynwyr Iaith-Gymraeg, yw Caffi Clebran. 
Yno gall y rhai sydd am ymarfer ymuno drwy 
Teams neu ar Zoom am baned a sgwrs ar adeg 
sy’n gyfleus i chi.

Mae Caffi Clebran yn rhoi cyfle i bobl ymarfer 
yr hyn y maen nhw wedi ei ddysgu mewn 
man anffurfiol lle y gallant ymlacio. Y mae 
hefyd yn cynnig i’r rhai sydd am ymarfer gyfle 
i godi unrhyw gwestiynau, cael cefnogaeth ac 

A ydych am gefnogaeth i’ch helpu i 
gynyddu’r defnydd o’r Iaith Gymrag yn eich 
Lleoliad Gofal Plant?
 

I’r rhai ohonoch sy’n dysgu Cymeraeg, neu 
a fyddai’n hoffi gwneud, gall cael yr hyder i 
ddefnyddio’r hyn rydych ch’n ei gwybod fod 
yn rhwystr mawr. Peidiwch â phoeni, mae 
help wedi dod! Bydd Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs yn eich Cefnogi gyda’r termau yr 
ydych yn eu defnyddio bob dydd gyda’r plant 
sy’n mynd i’ch lleoliad, neu gyda’u rhieni, drwy 
eich annog i roi cynnig ar rai ohonyn nhw eich 
hunain.
 

Sut fyddwn ni’n eich helpu chi?
Yr allwedd yw dim ond rhoi cynnig arni - does 
dim eisiau poeni am fod yn berffaith, treiglo, 
amserau berfau nac unrhyw beth technegol; 
defnyddiwch yr hyn sydd gennych chi - dyna’i 
gyd - a chael hwyl wrth wneud.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, fel rhan 
o bartneriaeth Cwlwm, yn rhan o’r Prosiect 
Cymraeg Gwaith. Mae ein Cydlynydd Iaith 
Cymraeg Gwaith yma wrth law i gynnig i chi 
a’ch staff gefnogaeth a mentora, gan annog y 
defnydd o Gymraeg achlysurol i’ch helpu i dyfu 
mewn hyder a sgiliau.

Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth 
â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’u 
prosiect CAMAU (https://bit.ly/2QOPPQq). Nod 
y prosiect yw hyfforddi ymarferwyr Gofal Plant 
a Gwaith Chwarae, sy’n dymuno dysgu, drwy 
gyfrwng cwrs iaith Gymraeg lefel mynediad, 
sydd wedi ei dylunio’n arbennig ar gyfer y 

arweiniad gydag uned arbennig neu helpu i 
ynganu geiriau Cymraeg.
Pwyslais y cysyniad y tu ôl i Caffi Clebran yw 
pwysigrwydd rhoi i’r rhai sydd am ymarfer gyfle 
i gael cefnogaeth, a’r gallu i ymarfer mewn lle 
anffurfiol a diogel.

Roedd y syniad hyfryd hwn o le anffurfiol i 
unigolion ymarfer yr hyn a oedd ganddyn nhw 
o’r Gymraeg mor apelgar fel y gwnaethom 
benderfynu gynnig ein Caffi Clebran ein hunain 
o fewn y gyfundrefn. Mae’r sesiynau taro-i-
mewn hyn yn addas i bob gallu allu dysgu 
rhywfaint o Gymraeg achlysurol, i wella eu 
Cymraeg, ac mae mae hefyd yn gyfle i roi 
cynnig ar y Gymraeg heb gael eich barnu.

Wrth ddysgu iaith mae’n bwysig cofio ei bod 
hi’n iawn i gael pethau’n anghywir; mae’n iawn 
os anghofiwch i dreiglo, mae’n iawn os nad yw’r 
ynganiad yn 100%.; yr hyn sy’n bwysig yw rhoi 
cynnig arni a rhoi cyfleoedd i’ch hunan ymarfer 
yn hyderus. Fe gewch y cyfle yma gyda Caffi 
Clebran.

Codi Hwyl 
wrth Godi Arian

llawer cryfach i reoli eich busnes ac adnabod 
problemau neu’r posibilrwydd o dyfiant yn 
amserol.  Yn ddelfrydol, wrth gadw cofnodion/
cyfrifon dylech wahaniaethu rhwng gwahanol 
fathau o Ddarpariaeth Allysgol) gan y byddai 
hyn yn rhoi syniad cliriach i chi o sut y mae pob 
gwasanaeth yn rhedeg, ac yn eich galluogi i 
gymryd camau tuag at nod arbennig lle gallai 
problem fodoli (e.e. os oes un elfen o’ch busnes 
yn tanberfformio). Grym gwybodaeth!

Mae gennym weminar wedi ei recordio 
ymlaen llaw i’ch cefnogi wrth ichi ddatblygu 
eich systemau a phrosesau ariannol, ynghyd 
â gweminar ar wahân a recordiwyd ymlaen 

Dylai pob Darpariaeth Ofal Plant, wrth anelu 
at fod wedi’u ffocysu ar gymunedau a chynnig 
gwasanaethau fforddiadwy, o ansawdd mewn 
cymunedau lleol, hefyd gael eu rhedeg mewn 
ffordd sy’n briodol i fusnesau. Mae bod â 
systemau a chynlluniau rheolaeth-ariannol cryf 
yn eu lle yn hollbwysig i rediad effeithiol busnes 
Gofal Plant, ac i sicrhau llwyddiant yn y tymor 
hir.

Wrth feddwl am Systemau Ariannol, gallwch 
rannu’r broses yn gynllunio (rhagweld incwm 
a gwariant tybiedig a defnyddio hyn i osod 
cyllideb), cofnodi (gwir wariant ac incwm) ac 
adolygu/rhoi ar waith (myfyrio ar eich cynllun 
gwreiddiol, y gwir ddata a phenderfynu pa 
gamau sy’n ofynnol i gefnogi cynaliadwyedd 
neu dyfiant).

Mae rhagolwg llif arian yn erfyn busnes sy’n 
eich galluogi i adolygu sut y mae eich busnes yn 
mynd i symud yn ei flaen os yw sefyllfa benodol 
yn aros yn ei hunfan, neu o fewn senarios 
penodol.  Gall hyn hefyd fod yn ddefnyddiol 
i ddangos i arianwyr fod gennych gynllunio 
ariannol cynhwysfawr yn ei le, ac i arddangos 
eich cynaliadwyedd hirdymor (a’r/neu’r angen 
am gefnogaeth ariannol yn y byrdymor wrth i 
strategaethau newydd i gefnogi cynaliadwyedd 
gael eu rhoi yn eu lle).

Dylech fod yn cadw cyfrifon rheoli yn fisol, rhai 
sy ‘n rhoi manylion yr holl incwm a gwariant; 
mae hyn yn bwysig p’un a oes gennych gyfrifydd 
sy’n derbyn tâl ai peidio.  Mae perchnogi’r 
wybodaeth hon, a bod â gafael ar eich 
incwm a gwariant, yn eich rhoi mewn sefyllfa 

Gall elusennau cofrestredig wneud cais am 
rhwng £500 a £20,000 drwy Lotri Cod Post y 
Bobl, neu hyd at £2,000 i sefydliadau nid-er-
elw nad ydynt yn elusennau cofrestredig. Mae’r 
ceisiadau’n agor ar ddechrau pob mis, ac yn 
cau ar y 15fed o bob mis hyd at Hydref 2021, 
a gallant fod am gostau craidd neu gostau 
prosiect.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb yn y 
themâu canlynol:
• Gwella llesiant meddyliol
• Galluogi cyfranogiad cymunedol yn y 

celfyddydau
• Atal/lleihau effaith tlodi

• Cefnogi grwpiau ar wthir i’r manylion a 
hybu cyfartaledd

• Gwella bioamrywiaeth a mannau gwyrdd
• Galluogi cyfranogaeth mewn gweithgaredd 

corfforol
• Ymateb i’r argyfwng hinsawdd a hyrwyddo 

cynaliadwyedd
• Cynyddu hygyrchedd cymunedol i fannau 

awyr-agored.
 

Cynghorion campus:
• Darllenwch y canllaw ar ariannu sydd i’w 

weld ar-lein
• Gwnewch yn glir sut y mae eich prosiect/

gwasanaeth yn cyfateb ag o leiaf un o’r 

Loteri Cod Post y Bobl........................................
themâu o ddiddordeb.

• Esboniwch yr hyn y byddwch yn ei wneud 
a pha effaith a gaiff hynny.

• Rhowch gyfrif unigol a manwl o’ch costau, 
a defnyddiwch iaith syml.

Arferion da yn rhoi cychwyn da ar flwyddyn ysgol newydd 
llaw sy’n canolbwyntio ar ddatblygu rhagolwg 
llif arian - anfonwch e-bost i  webinar@
clybiauplantcymru.org i wneud cais am gopi 
(maent ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg).
  
Drwy gofnodi, adolygu a chynllunio eich sefyllfa 
ariannol yn effeithiol rydych yn cynyddu eich 
gallu i sylwi ar dueddiadau, ac adweithio yn 
amserol i faterion a allai godi, gan chwilio am 
help a chefnogaeth ychwanegol os bydd eu 
hangen (e.e. drwy wneud cais am ariannu). 
Peidiwch ag anghofio am ein cefnogaeth ac 
adnoddau i godi arian, sydd ar gael drwy ein 
gwefan!
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Cefnogwch Ni wrth inni’ch Cefnogi Chi! 
Nid yw siopa ar-lein drwy www.easyfundraising.org.uk/clybiauplantcymrukidsclubs yn costio ceiniog yn ychwanegol, ond y 
mae’n caniatáu i ni dderbyn hyd at 15% o bob pryniant a wnaed o’r 400+ o siopau a restrir, gan  olygu y bydd gennym fwy o 
arian i barhau i gefnogi clybiau megis eich clwb chi. 

e-newyddion
Fel aelod-glwb cewch afael ar ôl-rifynnau ein bwletinau e-newyddion yn ardal aelodau ein gwefan, sef 
www.clybiauplantcymru.org ac os oes gennym gyfeiriad ebost ar eich cyfer, anfonir rhifynnau  o’r Bont i’r dyfodol atoch yn 
uniongyrchol. Anfonwch eich manylion ebost imembership@clybiauplantcymru.org er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn eich 
copi electronig.
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Training Amddifadedd Chwarae Modern  
Wel, am flwyddyn y bu 2020, ac y mae 2021 wedi bod hyd yma. Pwy fuasai wedi meddwl wrth 
fynd i mewn i 2020 y byddem yn ymdrin â phandemig byd-eang, ac y byddem, dros 18 mis yn 
ddiweddarach yn dal i ymdrin â’r effaith y mae’n ei gael ar ein bywydau o ddydd i ddydd.
 

Does dim dwywaith bod hyn wedi effeithio ar bawb un ffordd neu’r llall, ond ychydig o ystyriaeth 
sydd wedi ei roi i’r effaith y mae cyfyngu chwarae plant ac ymgysylltiad â’u ffrindiau wedi ei chael 
ar blant, mae’r ffocws drwyddo draw wedi bod ar addysgu. A pharciau wedi cau, ysgolion ynghau, 
terfyn ar aros dros nos yn nhai ffrindiau, dim dyddiadau ar gyfer chwarae a therfyn ar dreulio 
amser hamddena gyda ffrindiau, profodd blant sy’n ymgysylltu’n naturiol ag eraill drwy eu chwarae, 
ac sy’n rhyngweithio’n uniongyrchol ag eraill, ataliad ar eu cyfleodd i ddatblygu,  eu hymatebion 
emosiynol a’u heriau, ac mewn sawl achos cafodd eu chwarae neu eu rhyngweithio naill ai eu 
symud ar-lein neu eu ffocysu ar eu hamserau ar sgrin.

Dim ond 18 mlynedd sydd gan bob plentyn i fod yn blentyn, 18 mlynedd i chwarae, cael hwyl, 
cymryd risgiau, gwneud atgofion, gwneud ffrindiau, 18 mlynedd o blentyndod, ac mae 18 mis na 
chânt yn ôl wedi eu cymryd oddi wrthyn nhw.

Hefyd, dros y 18 mis diwethaf, bu cynnydd aruthrol yn y nifer o blant a gafodd ddiagnosis o iselder 
a/neu orbryder, ac nid cyd-ddigwyddiad mo hyn. Drwy gydol y pandemig ni chafwyd agwedd 
gytbwys na chymesur o ran angen plant i chwarae, ac yn awr rydym wedi cynhyrchu cenhedlaeth 
a fydd yn teimlo effeithiau amddifadedd chwarae modern am sawl blwyddyn i       ddod os na 
chymerir camau i’w oresgyn. A’r hyn y mae ei angen ar blant yw cyfle o ran amser, lle a chaniatâd i 
chwarae, i chwarae yn eu cymunedau lleol, gydag eraill a ffrindiau, i edrych ar bwy ydynt, i ddatrys 
problemau, ymdrin â gwrthdaro, cymryd risgiau, gwthio ffiniau ac, yn syml, i fod yn blentyn.

Mae’r Fforwm Diogelwch Chwarae’n edrych yn fanwl ar Chwarae Plant a Covid-19 yn nes ymlaen 
yn eu datganiad, a gyhoeddir ar-lein ar: https://playsafetyforum.wordpress.com/covid-19-and-
childrens-play/  

Chwarae yn y cysgodion
Ar ddechrau’r mwyafrif o gymwysterau Gwaith 
Chwarae rydym yn gofyn y cwestiwn, beth 
yw chwarae? Yn anochel yr ateb a geir gan y 
mwyafrif o bobl yw’r gair HWYL, ac er nad yw 
hyn yn anghywir, ac mae 95% o’r chwarae’n 
dueddol o fod yn hwyl, fe geir y 5% arall yna 
nad yw’n hwyl, ac sy’n cael ei ystyried yn 
anghywir fel ymddygiad drwg neu heriol.
Fel Gweithwyr Chwarae, y mae o’r pwys pennaf 
ein bod yn cefnogi’r broses chwarae o’i dechrau 
i’w diwedd, yn cynnwys popeth naill ochr a 
rhwng dau beth. I wneud hyn, mae angen i 
ni ddeall y broses chwarae, a bod chwarae’n 
broses a ddewisir yn rhydd, ei gyfarwyddo’n 
bersonol a’i gymell yn gynhenid. Mae ar blant 
angen gallu rheoli, arwain a rheoli eu chwarae; 
nid oes nod fan draw, yr hyn sydd o bwys yw’r 
‘weithred’ syml – ac eto cymhleth – o chwarae.
Ystyriwch am ennyd ddatblygiad yr ymennydd 

Er syndod, mae Clybiau Allysgol yn gwahardd 
gwisgoedd archarwyr gan eu bod yn peri 
agwedd ymosodol; ond nid yw’r ymgais hwn at 
lonyddu plant a phobl ifanc yn dod i ben yno, 
nid yw’r mwyafrif o glybiau Allysgol yn caniatáu 
unrhyw arf, oed yn gleddyf môr-leidr neu’n wn 
chwarae diniwed.

Pan oeddwn yn blentyn yn chwarae gyda’m 
ffrindiau ar iard yr ysgol, yn treulio’n hamser 
yn y coed neu ar y strydoedd yn cymryd rôl 
Superwoman, Charlie’s Angels neu’n chwarae 
plismyn a lladron, gan ailchwarae’r hyn 
roeddwn i wedi ei weld ar ffilmiau a chyfresi 
ar y teledu, doedd hynny ddim yn fy ngwneud 
i’n ymosodol; mae’r gemau yma’n dysgu i chi 
wersi hollbwysig i’w  cymryd ymlaen i’ch bywyd 
fel oedolyn. Dysgais beth oedd yn gywir ac yn 
anghywir o ran rhyngweithio ag eraill, i barchu 
pobl eraill a gwerthfawrogi’r gwahaniaethau 
rhwng pobl, datrys problemau a gwaith tîm, i 
enwi dim ond ychydig. Ni wnaeth mynd allan 
i chwarae gyda’m ffrindiau a gwneud yr uchod 
wneud i mi feddwl, “Dwi am ymuno â’r lluoedd 
arfog neu ddod yn dditectif a lladd pawb. Mae 
pob plentyn yn chwarae’r gemau hyn ac mae 
rhai’n dod yn Rheolwyr Banc neu’n Swyddogion 
Hyfforddi fel fi. Neu beth am Steven Jobs? Fe 
wnaeth gwylio Star Wars ei ysbrydoli o i ddod 
â’r iPad a’r iPhone i’r byd; wnaeth gwylio pethau 
tebyg ddim gwneud pobl felly’n llofruddwyr.

Fe wnes i yn sicr adael i’m bechgyn chwarae 
ymladd, a does dim tystiolaeth y byddai gwneud 
pethau o’r fath yn gwneud rhai’n fwy treisgar. 
Pan fydd plant yn chwarae â’u cleddyfau neu 
fwâu tegan mae yno hwyl a chwerthin. Mae hyn 
ynglŷn â’r ysfa gystadleuol normal sy’n gynhenid 
ym mhob plentynl. Boed mewn chwaraeon, am 
fod y gorau yn yr ysgol neu wylio The Voice, 
mae dyhead i ennill. Mae’n anghywir i gogio fel 
arall; pan fydd plant yn gwneud eu ffordd yn y 
byd go iawn, neu fyd gwaith, bydd angen iddynt 

fod yn wydn, bod â synnwyr o hunan werth. 
Mae arnom angen pobl yn ein cymdeithas sydd 
â thalentau ac agweddau amrywiol.

Y mae gelyniaeth tuag at yrfa yn y lluoedd arfog 
yn sicr yn bodoli, hyn a Chlybiau Allysgol yn 
gwahardd arfau tegan. Mae’r DU yn ei chael yn 
anodd dod o hyd i recriwtiaid newydd, a’r beth 
olaf sydd ei angen arnom yw plant yn tyfu’n 
oedolion gan gredu bod dod yn filwr, morwr neu 
ymuno â’r Llu Awyr yn ddewis gwael. Mae fy 
nai yn y Llynges ac yn gwneud ac ar daith o 
gwmpas y byd ar hyn o bryd – am gyfle!

Y mae hefyd y syniad fod y gemau hyn i 
fechgyn yn unig, mae merched hefyd am fod yn 
rhan ohonynt. Yn ôl yn yr oesoedd canol roedd 
plant yn chware â chleddyfau pren, gan symud 
ymlaen i ymarfer y bwa a’r saeth wedi cyrraedd 
14 blwydd oed. Rydym yn ceisio rhoi stop ar 
y profiad o gemau sydd wedi bod yn digwydd 
am gannoedd i filoedd o flynyddoedd ac sydd 
wedi cefnogi datblygiad plant hyd at eu dod yn 
oedolion, i fod y person yr ydynt.

Dwi’n teimlo mai cymryd y llwybr hawdd fyddai 
gwahardd profiadau o gemau fel hyn; dylem ni 
fel Gweithwyr Chwarae fod yn cynnal asesiadau 
risg-budd. Ni ddylem fod yn cymryd yr opsiwn 
hawdd drwy roi iPad i’r plant, rhoi’r teledu 
ymlaen neu roi rhywfaint o greonau a phapur 
iddynt A ydym am i’r genhedlaeth nesaf fod yn 
un lle mae plant yn eistedd yn dawel? A ydym 
ni am i blant ddarllen William Shakespeare heb 
wybod rhywbeth am wrthdaro ymlaen llaw?

Byddai unrhyw storïwr neu awdur yn dweud 
wrthych chi fod yn rhaid i stori dda gynnwys 
drama, ac i gael drama mae’n rhaid cael 
gwrthdaro. Drwy adael i’r plant chwarae 
“Plismyn a Lladron”, “Cowbois ac Indians”, “môr-
ladron” neu “archarwyr” byddwn yn cynorthwyo 
eu datblygiad mewn dweud stori, sydd yn elfen 
hanfodol o’u haddysg.  Hefyd, mae gennym hen 
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Llawlyfrau Modiwl newydd 
i gefnogi Dysgwyr  

A’r newidiadau enfawr i’r ffordd yr ydym yn 
cyflenwi ein cymwysterau Gwaith Chwarae 
dros y 18 mis diwethaf, yn enwedig y 
trawsnewid o’r sesiynau dysgu mwy 
traddodiadol, wyneb yn wyneb i amgylchedd 
ar-lein, mae ein Swyddogion Hyfforddi 
wedi bod yn gweithio i ddatblygu cyfres o 
‘Lawlyfrau Modiwl’ i gefnogi dysgu.

Bydd y llawlyfrau hyn yn gweithio fel adnodd 
atodol i ddysgwyr, yn cwmpasu pynciau 
megis Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae, 
Anghenion a Hoffterau Chwarae, Diogelu, 
Arferion Myfyriol, Iechyd a Diogelwch a 
Chynhwysiant.

Prif bwrpas yr adnoddau dwyieithog yma 
fydd i gefnogi dysgwyr sy’n ymgymryd 
â’r cymwysterau Diploma Lefel 2 a Lefel 
3 mewn Gwaith Chwarae, ond byddant 
hefyd yn darparu gwybodaeth a deunydd 
darllen ar gyfer datblygiad parhaol parhaus 
(DPP[CPD]) i gefnogi pob Gweithiwr 
Chwarae, beth bynnag fo’u lefel neu brofiad.

Llongyfarchiadau mawr i un o’n Swyddogion 
Datblygu Busnesau Gofal Plant ein hunain, 
Clare Dare, ar ennill ei Dyfarniad Lefel 
3 mewn Trawsnewid i Waith Chwarae, 
ac i Rebecca Hall, Swyddog Datblygu 
Busnesau Gofal Plant, am ennill ei Diploma 
Lefel 5 mewn Gwaith Chwarae Uwch 
(Cymru). Mae’r Swyddogion Hyfforddi wedi 
mwynhau’n fawr gweithio gyda chi a’ch 
cefnogi drwy eich cyfnod cymhwyso.

ddigon o broblemau oherwydd ordewdra yn y 
byd. Dylid gadael i’r plant chwarae archarwyr 
a.y.b. lle byddant yn chware’n fwy corfforol, a 
fydd yn gymorth i ffyrdd iach o fyw; ac y mae 
bob tro foeswers i ffilmiau archarwr, mae’r 
‘baddies’ bob tro’n gorfod talu’r pris.

Ni ddylai gweithwyr chwarae ddod â’u 
safbwyntiau gwleidyddol i mewn i’r clwb, ni 
ddylai’r chwarae fod o dan arweiniad oedolion; 
dylai fod wedi ei ganoli ar y plentyn, lle mae’r 
chwarae wedi ei ddewis yn rhydd ac yn cael ei 
gyfarwyddo’n bersonol gan y plentyn. Nid yw 
hyn ynghylch rhoi drylliau ac arfau i blant; y 
mae ynghylch rhoi iddynt yr offer a’r adnoddau 
i fod yn greadigol.

Tracey Bargh
Swyddog Hyfforddi, Gogledd Cymru

Gadewch i’n plant for yn Archarwyr

mewn bodau dynol. Os edrychwn yn 
arbennig, nid yw’r cortecs cyndalcennol (lle 
mae penderfynu a chymedroli ymddygiad 
cymdeithasol yn digwydd), yn datblygu’n 
llawn hyd at tua 25/26 blwydd oed. Golyga 
hyn fod y mwyafrif o ymatebion i sefyllfaoedd, 
digwyddiadau a thrawsnewidiadau, cyn i’r 
cortecs cyndalcennol aeddfedu, yn digwydd 
drwy swyddogaethau is yr ymennydd, megis 
yr amygdala. Mae hyn yn golygu y bydd yr 
ymatebion yn cael eu harwain yn fwy gan 
emosiynau, a sut y mae plant yn teimlo yn 
hytrach nag unrhyw wrthrychedd.
Felly beth mae hyn yn ei olygu o ran chwarae, 
ac yn ein hachos ni fel Gweithwyr Chwarae? 
Yn syml, mae angen i ni ddeall bod yr 
ymddygiadau y mae plant yn eu harddangos 
drwy eu chwarae - rhai nad ydynt yn hwyl, neu 
rai y gellid eu hystyried yn heriol - yn ymatebion 
emosiynol. Rhaid i ni gofio y gallai fod angen 
cefnogaeth ac amynedd ar rai plant wrth ymdrin 

Barnau Heriol 
 

Maen nhw’n dweud 
Ni ddylai plant ddri.ngo coed, mae’n ormod o 
risg
Ry’n ni’n dweud
Dylid gadael i blant ddringo coed ar bob cyfrif, 
Yn wir, mae’r risg sydd ynglŷn â dringo coed 
a gweithgareddau awyr-agored eraill yn rhan 

o’r budd i blant! Os anogir plant 
i gymryd risgiau sy’n briodol i’w 
hoed/gallu gallant ddatblygu’r 

gallu i asesu risg drostynt eu 
hunain. Mae dringo coeden yn 
rhoi i blentyn safbwynt newydd 

ar y byd, mae hefyd yn cryfhau 
eu cyhyrau ac yn gwella eu 
cydbwysedd/cydlyniad a’u 

datblygiad corfforol.
 

Maen nhw’n dweud 
Ni ddylai plant chwarae 

ymladd; gallent frifo’u 
hunain
Ry’n ni’n dweud

  Mewn gwirionedd, 
m a e 
astudiaethau

       wedi dangos 

bod mathau o chwarae megis chwarae ymladd 
yn ffynhonnell bwysig o ddysgu a datblygu 
mewn plant ifanc. Mae’n rhoi’r cyfle iddyn nhw:
• ddatblygu hunanreolaeth dros eu 

mympwyon a dysgu i osod ffiniau (e.e. 
rheoli pa mor galed y maen nhw’n taro 
neu’n gwthio)

• dysgu’r gwahaniaeth rhwng ymddygiadau 
derbyniol ac annerbyniol ymysg eu 
cymheiriaid a grwpiau cyfeillgarwch.

• dysgu i lunio rheolau a chwarae yn ôl y 
rheolau

• lleihau’r defnydd o ymosodedd corfforol 
sy’n creu loes yn nes ymlaen yn eu 
bywydau

 

Maen nhw’n dweud 
Ni ddylai plant chwarae â gynnau chwarae na 
chwarae rhyfel dychmygol
Ry’n ni’n dweud
Mae chwarae dychmygus o’r math yma’n 
naturiol reddfol i blentyn. Gall chwarae llawn egni 
ac ymosodedd gefnogi hunanreolaeth plentyn, 
a all yn ei dro eu helpu i feithrin eu gwydnwch.  
Mae astudiaethau wedi dangos nad oes 
cysylltiad uniongyrchol rhwng chwarae gynnau 
a phlant yn datblygu canlyniadau negyddol 
o ganlyniad. Yn wir, mae’r astudiaethau yma 
wedi dangos y gall gynnau tegan/chwarae 
gwrthrych i gynrychioli gynnau leihau’r siawns y 

bydd plant yn mynd yn dreisgar wrth dyfu’n hŷn.  
Pan fydd plentyn yn chwarae gêm lle mae’r rhai 
da’n ceisio dal y rhai drwg, mae plant yn cael 
cyfle i ddatblygu math o ddycnwch sy’n fuddiol 
i iechyd a lles emosiynol plant. Mae bechgyn 
yn enwedig yn defnyddio’r chwarae ymosodol 
h wn fel ffordd o ryngweithio â bechgyn eraill a 
gweithio drwy deimladau o orbryder neu straen 
yn eu bywydau.
 

Maen nhw’n dweud 
Dylid gwrthannog plant rhag chwarae ar 
themâu megis marwolaeth/marw
Ry’n ni’n dweud
Mae’n bosibl y bydd rhai pobl yn poeni, neu’n 
teimlo’n anghyffyrddus pan fyddant yn gweld 
plentyn yn chwarae rôl o olygfeydd megis 
ysbytai, gwrthdrawiadau, angladdau a mathau 
eraill o ‘olygfeydd marwolaeth’.  Gall y math yma 
o chwarae arwain oedolion i boeni bod y plentyn 
wedi ei gyfareddu gan farwolaeth, ddim yn ei 
ddeall, neu hyd yn oed wedi ei drawmateiddio 
ganddo mewn rhyw ffordd. Mae sawl math o 
chwarae o gwmpas themâu marwolaeth, marw 
a galar yn ddigon arferol. Fe’i hadnabyddir fel 
‘chwarae marwolaeth’. I lawer o blant mae actio 
golygfeydd neu chwarae rôl yn y ffordd yma’n 
eu helpu i ddeall y byd o’u cwmpas a hyd yn 
oed ailchwarae rhai sefyllfaoedd lle gallant 
deimlo’n ddryslyd neu’n ofidus.

â’r emosiynau hyn, er mwyn i ni allu cefnogi’r 
plentyn yn effeithiol, ac yn ei dro, helpu 
ymennydd y plentyn i ddatblygu.
Mae hyn yn golygu cydnabod nad yw plant 
yn bod yn ddrwg, a bod rhai ymddygiadau’n 
ffordd o ddangos bod arnynt angen help, nad 
ydynt yn teimlo’n ddiogel, bod arnynt ofn, eu 
bod yn teimlo cywilydd, eu bod yn teimlo nad 
ydynt yn ddigon da, eu bod wedi cael diwrnod 
gwael, a bod angen i ni fel gweithwyr chwarae 
eu cynorthwyo i ddefnyddio chwarae fel allanfa 
therapiwtig er mwyn i’r plentyn fedru goresgyn 
a gweithio drwy’r emosiynau mawr hyn. Gallai 
hyn olygu amser i mewn ac amser un-i-un 
gyda phlentyn yn hytrach nag amser allan, gan 
ddarparu lle y gall fynd i ddianc, gan hyrwyddo 
derbyniad, cynhwysiad a dealltwriaeth yn eich 
lleoliad. Mae angen i ni ddechrau deialog fel y 
gallwn ni a’r genhedlaeth nesaf ddysgu i fod yn 
fwy derbyniol a deallus o wahaniaethau pobl, 
ac i farnu llai.
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Gwydnwch staff

Pa bethau sy’n gwneud aelod da o’ch tîm yn 
eich Clwb Gofal Plant Allysgol?  Pan ofynnir y 
cwestiwn yma, rydych chi’n debygol o feddwl 
am nodweddion allweddol megis bod yn 
ddibynadwy, yn gyfeillgar, yn chwaraewr tîm, 
yn frwdfrydig, chwareus, cyfrifol, creadigol. 
Neu brofiad megis hyfforddiant mewn Gwaith 
Chwarae, gwybodaeth o Ddiogelu a Chymorth 
Cyntaf, dealltwriaeth o bolisïau a gweithdrefnau, 
profiad o weithio mewn Lleoliadau Cofrestredig 
neu sgiliau busnes/ariannol.

Er hynny, un peth y mae Covid-19 wedi ei 
bwysleisio yw’r angen am staff gwydn. Pan 
wynebir caeadau dros dro, arweiniad sy’n newid 
yn gyflym, pryder, dyddiadau cau grantiau, 
mae’r angen i barhau’n gystadleuol fel busnes, 
a’r bygythiad o ddiswyddiadau neu gau parhaol, 
ynghyd â llwyddiant personol a sefydliadol yn 
dibynnu ar allu unigolyn i ymdopi, a hyd yn oed i 
ffynnu o dan amodau straenllyd, a bod yn alluog 
i gefnogi plant drwy’r pethau sy’n achosi straen 
iddyn nhw. Mae cydberthynas rhwng straen yn 
y gweithle ac iselder, gorbryder a gorflino. Ar y 
llaw arall, cysylltir gwydnwch ag optimistiaeth, 
chwilfrydedd, grym, creadigrwydd ac arloesedd.

Mae nifer o ymchwilwyr a seicolegwyr wedi 
dod i’r canlyniad hapus fod gwydnwch, er yn 
dueddiad naturiol mewn rhai ers eu geni, hefyd 
yn sgil y gellir ei ddysgu a’i fireinio.

Mae Seicoleg Gadarnhaol wedi datblygu pecyn 
adnodd sy’n cynnwys 3 ymarfer gwydnwch fel 
arfau i wella gwydnwch eich tîm (https://tools.
positivepsychology.com/3-resilience-exercises-
pack) 
 

Mae cyflogeion sy’n wydn fel arfer wedi eu 
nodweddu gan gysylltiadau a pherthnasau cryf 

ag eraill, â’u cydweithwyr (a all roi arweiniad a 
chefnogaeth) ac â phobl y tu allan o’r gwaith 
(a all roi cyngor/wal wrando pan nad yw hi’n 
bosibl trafod pethau gyda’u cydweithwyr). Mae 
gweithwyr gwydn wedi dangos eu bod yn dda 
yn meithrin ymddiriedaeth ag eraill, ond hefyd 
yn cyflwyno elfen o ‘chwarae’ i’r gweithle, 
sy’n cynyddu’r emosiynau cadarnhaol ymysg 
cydweithwyr, yn enwedig pan fyddant yn 
gweithio ym maes Gwaith Chwarae!
 

Sut gellir annog gwydnwch personol yn y 
gwaith?
1. Positifrwydd – safiad cadarnhaol sy’n peri 

bod gweithwyr yn medru addasu i helbulon 
yn well, ac yn rhoi’r synnwyr o reolaeth 
dros eu hamgylchfyd eu hunain. Anogwch 
feddylfryd cadarnhaol ymysg aelodau o‘r 
staff a chofiwch arwain drwy esiampl!

2. Mewnwelediad emosiynol - mae datblygu 
a chryfhau mewnwelediad emosiynol 
yn golygu bod gweithwyr yn fwy 
ymwybodol o’u hystod lawn o emosiynau 
(cadarnhaol a negyddol), a’u bod yn 
ystyried canlyniadau eu gweithredoedd 
a’u hymddygiad eu hunain, ac effaith y 
rhain ar eraill. Gall ymarfer ymwybod 
(mindfulness) fod yn ffordd dda o roi’r 
amser a’r tawelwch i chi ddysgu bod yn 
fwy ymwybodol o’ch emosiynau.

3. Paratoi - er y gall y presennol fod yn ddigon 
o lond llaw, gwnewch yn siŵr eich bod fel 
tîm yn cymryd amser i edrych ymlaen at 
yr achoswyr straen/gweithgaredd posibl 
sydd ar y gorwel. O wybod pa bethau a 
allai fod ar y ffordd, gallwch gynllunio 
a pharatoi amrywiaeth o atebion posibl 
(cynlluniau B, C neu hyd yn oed Ch).
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Wrth ddarparu gofal ar gyfer pobl ifanc 
(a gydnabyddir fel arfer yn rhai 10 oed a 
throsodd) gall fod ystyriaethau ychwanegol 
ynglŷn â chefnogi eu hiechyd a’u llesiant, a 
hynny o eiddo’r bobl o’u cwmpas. Gall rhai o’r 
ystyriaethau hyn hefyd fod yn berthnasol i blant 
o dan 10 mlwydd oed.

Mae llencyndod yn gyfnod allweddol o ran 
iechyd a llesiant pobl ifanc, ac mae’n adeg o 
newid cyflym, yn cynnwys:
• Datblygiad gwybyddol (e.e. cynnydd 

mewn dealltwriaeth/ymwybyddiaeth o 
faterion personol, lleol a byd-eang a allai 
gynyddu effaith achoswyr straen)

• Datblygiad cymdeithasol (e.e. datblygiad 
cymdeithasol (e.e. dylanwadau cyfoedion, 
hunaniaeth rywiol)

• Datblygiad emosiynol (e.e. hunaniaeth, yn 
cynnwys rhywedd, hunan-dyb, gwydnwch)

• Datblygiad mewn ymddygiadau (e.e. 
cymryd risgiau)

• Datblygiad corfforol (e.e. tyfiant, aeddfedu 
rhywiol)

• Digwyddiadau bywyd (e.e. cynnydd yn 
yr ymwybyddiaeth o ddeinameg/chwalu 
teuluoedd, arholiadau, trawsnewid rhwng 
ysgolion a phwysau addysgol)

Mae cefnogaeth briodol ac amserol i blant a 
phobl wrth iddynt symud at ddod yn oedolion 
yn hanfodol i sicrhau ei hiechyd a’u llesiant 
yn y dyfodol. Mae rhai ystyriaethau wedi eu 
cynnwys isod, a cheir hyd i wybodaeth bellach 
yn ein Polisi templed ‘Cefnogi Plant a Phobl 
Ifanc yn Camu Allan.

Aeddfedu Rhywiol a’r Mislif Mae pobl ifanc 
yn aeddfedu ar wahanol oedrannau, ac fel 
arfer mae merched yn dechrau ar eu mislif 
rhwng 10 a 15 oed. Rydym yn cydnabod y gall 
cymysgedd o emosiynau fod ynglŷn â dechrau’r 
mislif; gall merched fod ag ofn, yn ddryslyd, yn 
teimlo cywilydd, neu gallent fod yn barod iawn 
i gael eu hystyried yn fwy ‘aeddfed’. Os yw 
person ifanc yn dechrau ei mislif tra bydd yn 
ein gofal, neu os ydynt yn dal i ddysgu i reoli 
eu mislifau, mae’n bwysig bod gennych bethau 
yn eu lle i’w helpu i’w cefnogi. Cewch hyd i rai 
syniadau yn ein Polisi templed, ‘Cefnogi Pobl 
Ifanc’ yn Camu Allan.

Hunaniaeth Gall llencyndod fod yn adeg 
gymhleth o ran datblygiad cymdeithasol ac 
emosiynol, ac y gall hyn fod yn adeg pan 
fydd plant a phobl ifanc yn cwestiynu eu 
hunaniaeth neu’n datblygu gwell dealltwriaeth 
o’u hunaniaeth. Gall hyn roi straen ychwanegol 
ar iechyd meddyliol ac mae creu amgylchedd 
diogel a chefnogol yn hanfodol i alluogi 
gwydnwch.

Mae rhywedd person yn ddisgrifiad o’u synnwyr 
mewnol o hunaniaeth, a gallech ystyried eich 
hun yn ferch, yn fachgen, ddim un o’r ddau neu 
amrywiad. I rai pobl mae rhywedd yn sbectrwm, 
a rhai’n ystyried eu hunain yng nghanol y 
sbectrwm yma (nid yn ddeuaidd). Mae person 
trawsryweddol yn ystyried eu rhywedd yn 
un gwahanol i’r rhyw a bennwyd iddynt ar eu 
genedigaeth.

Gall hunaniaeth ac atyniad rhywiol hefyd ddod 
yn rhywbeth sy’n cael ei gwestiynu fwy a mwy 
wrth i blant gyrraedd llencyndod. Weithiau, mae 
gogwydd rhywiol yn newid dros amser a gall y 
newidiadau hyn ddod â straen yn eu sgil, ofn 
cael eu gwrthod/eraill yn chwerthin am eu pen/
eu bwlio a dryswch.

Gall pobl ifanc, yn arbennig y rhai sy’n ystyried 
(neu efallai’n ystyried) eu hunain yn LHDTQ+ 
(Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsryweddol, 
Queer/Questioning +) brofi stigma, bwlio, cael 

anableddau, plant sydd wedi cael profiad 
andwyol yn eu plentyndod a’r rhai hynny sy’n 
derbyn gofal/sydyn y system gyfiawnder pobl 
ifanc.

Dylai eich Polisi Iechyd Meddyliol gynnwys 
pob plentyn ac yn amlinellu ein blaenoriaeth o 
gefnogi iechyd meddyliol a llesiant yr holl blant 
yn eich gofal.

Cymryd Risgiau Er ein bod fel Clybiau a 
Gweithwyr Chwarae’n credu mewn dadansoddi 
risg/budd ac ym manteision rhywfaint o gymryd 
risgiau yn natblygiad (corfforol, gwybyddol, 
emosiynol) plant; wrth i blant aeddfedu mae’n 
bosibl y gallant fod yn agored i ymddygiadau 
arbennig sy’n cynnwys risg, rhai nad ydynt 
yn briodol, yn ddiogel nac yn atgyfnerthu 
datblygiad iach. Mae’r rhain yn cynnwys, ond 
nid yn gyfyngedig i gymryd alcohol, ysmygu 
a’r defnydd o gyffuriau. Mae’n bosibl y bydd 
pobl ifanc yn agored i’r ymddygiadau yma sy’n 
cynnwys risg drwy gyfoedion, aelodau o’u teulu 
neu’r cyfryngau.

Fel Clwb, gallech gynnwys negeseuon ar sut 
i gefnogi ffyrdd iach o fyw, ac effaith bosibl 
ymddygiadau sy’n cynnwys risg, ar lefel sy’n 
oed-briodol. Mae ein pecyn ‘Chwarae, Dysgu 
a Thyfu’n Iach’ yn rhoi ambell i syniad fel man 
cychwyn.

Os yw plentyn/person ifanc yn datgelu 
gwybodaeth sy’n arwain at aelod o’r staff yn dod 
yn bryderus ynghylch eu hiechyd a’u llesiant, 
dilynwch eich Polisi a Gweithdrefn Diogelu 
os yw hynny’n briodol, a dylech gyfathrebu 
â rhieni/gofalwyr a’r gweithwyr proffesiynol 
perthnasol mewn ffordd glir, amserol a sensitif.

eu hynysu a hyd yn oed trais gan eraill, a all 
arwain at broblemau iechyd meddwl neu hyd yn 
oed hunan-niweidio/hunanladdiad.

Y mae’n hanfodol eich bod fel Clwb yn creu 
amgylchedd diogel, croesawgar ar gyfer, yn 
cymryd camau i ymdrin ag unrhyw ragfarn, 
ymddygiadau sy’n bwlio neu’r defnydd o iaith 
ddifrïol gan blant eraill (neu’r staff) ac yn rhoi 
amser i wrando’n astud ar yr hyn y mae plant/
pobl ifanc yn ei ddweud wrthych - efallai mai chi 
fyddai’r unig unigolyn y maent wedi ymddiried 
ynddo â’r wybodaeth hyd yma.

Parchwch ffiniau, gadewch i’r person ifanc 
arwain y sgyrsiau, a bod yn effro gydol yr adeg 
i arwyddion o encilio, iselder ysbryd, hunan-
niweidio neu feddyliau ynghylch hunanladdiad. 
Dylid codi unrhyw bryderon gyda’r rhieni/
gofalwyr (dylid rhannu datgeliadau ynghylch 
hunaniaeth y plentyn/person ifanc â’r rhieni/
gofalwyr ddim ond os yw’r plentyn/person ifanc 
yn rhoi eu caniatâd i hyn gael ei rannu. Os yw’n 
angenrheidiol, dilynir y Polisi a Gweithdrefn 
Diogelu ac os oes pryderon ar y pryd ynghylch 
diogelwch plentyn/person ifanc, dylid ffonio 
999.

Iechyd Meddyliol ac Ymddygiadau Hunan-
niweidiol Mae iechyd meddyliol yn bryder 
cynyddol i bob plentyn, ond yn arbennig yn 
achos pobl ifanc lle mae’r cyfraddau hunan-
niweidio a hunanladdiad hefyd yn cynyddu. 
Mae grwpiau arbennig o blant/pobl ifanc mewn 
mwy o risg o ran problemau iechyd meddyliol, 
yn cynnwys gofalwyr ifanc, plant LHDTQ+ o 
deuluoedd â statws cymdeithasol-economaidd 
isel, plant o blith lleiafrifoedd ethnig, plant ag 

Ffynonellau Pellach o Wybodaeth a Chefnogaeth 
Mae’n bwysig cydnabod a bod yn ymwybodol o derfynau ein harbenigedd ein hunain, ac i 
gyrraedd allan at ffynonellau cefnogaeth (neu gyfeirio atynt) os mai dyma fyddai fwyaf priodol.

Ffynonellau a Chefnogaeth i Iechyd 
Meddyliol drwy wefan Mental Health 
UK 

https://mentalhealth-uk.org/

Y Samariaid – mae’r llinell ffôn ar 
agor 24 awr y dydd

Ffôn 116123

Galw Iechyd Cymru Ffôn 0845 46 47

Llinell wybodaeth Mind – sy’n cy-
feirio at ffynonellau lleol o gefnoga-
eth a gwybodaeth  

0300 123 3393, Text: 86463
Ebost: info@mind.org.uk
Mae hefyd adnoddau ar-lein i’w gweld ar https://www.
mind.org.uk/

Mae gan Anxiety UK adnoddau a 
chefnogaeth benodol mewn acho-
sion o orbryder

https://www.anxietyuk.org.uk/coronanxiety-support-re-
sources/
Llinell Gymorth: 03444 775 774
Gwasanaeth Testyn: 07537 416 905

Barnados – Cefnogaeth i blant a 
phobl ifanc, yn cynnwys rhai sy’n 
cyfrif eu hunain yn LHDTQ+

https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/support-
ing-young-people/LGBTQ

Gwybodaeth a dolenni at ffynonellau 
cefnogaeth i’r gymuned LHDTQ+ 

https://thebeyouproject.co.uk/resources/

Gwybodaeth a chefnogaeth sy’n 
berthnasol i hunan-niweidio

youngminds.org.uk/find-help/feelings-and-symptoms/
self-harm

Childline Ffoniwch 0800 11 11 ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos 
i siarad â chwnselydd

Gwybodaeth a chymorth ynghylch 
y mislif

https://www.childline.org.uk/info-advice/you-your-body/
puberty/periods/

Gwybodaeth i bobl ifanc i 
gynorthwyo atal hunanladdiad

www.papyrus-uk.org  

Mewn Argyfwng, cysylltwch â 999 i gael sylw meddygol brys.

Cefnogi gwydnwch pobl ifanc

(plan B’s, C’s and even D’s). Dros amser 
daw’r broses hon o edrych ymlaen a llunio 
strategaethau ddod yn fwy naturiol, gan 
helpu i ddatblygu tîm gwydn.

4. Cydbwysedd - i fod yn wydn, mae angen 
i gyflogeion fod â digon o egni, a gellir 
yn hawdd ei ddihysbyddu os nad oes 
cydbwysedd gwaith-bywyd iach yn ei 
le. Cefnogwch eich tîm i weithio tuag 
at y cydbwysedd gwaith-bywyd yma; 
a cheisiwch sicrhau eich bod chi fel 
Rheolwyr yn ogystal yn gwneud hyn.

5. Pwrpas - gall canfod ystyr mewn gwaith (y 
synnwyr o bwrpas a theimlo bod y gwaith 
hwn yn cyfrannu at les cyffredinol, fod yn 
atalfa yn erbyn effeithiau straen.

6. Adlewyrchiad - gall fod yn ymwybodol 
o’ch emosiynau, eich adweithiau a’ch 
sbardunau eich hunain roi i unigolion 
y cyfle i baratoi a chasglu ynghyd 
adnoddau/cefnogaeth fel y gallant 
gryfhau eu gwydnwch. Mae adlewyrchu’n 
weithgaredd tîm hanfodol er mwyn 
adlewyrchu ar lefel bersonol hefyd. Mae 
enghreifftiau gwych o ddeunydd papur 
(nodlyfrau a.y.b.) i’w cael a all eich helpu i 
wneud hyn yn unigol.

7. Hunan-ofal, byddwch yn brwydro i ofalu 
am y plant yn eich gofal ac yn ymdopi 
ag achoswyr straen os nad ydych yn 
rhoi’r amser i ofalu amdanoch eich hun. 
Ceisiwch sicrhau eich bod yn gwneud 
rhywbeth cadarnhaol drosoch eich hun 
bob dydd, a rhannwch yr hyn yr ydych yn 
ei wneud gyda’ch tîm i gefnogi eich gilydd 
i ddal i symud i’r cyfeiriad cywir.
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Cyfyngwch ar eich atebolrwydd ariannol
Mae mwy a mwy o’n Lleoliadau yn awr yn 
troi at fod yn gorfforedig, sy’n cynnig mwy o 
amddiffyniad i berchnogion/aelodau pwyllgor 
wrth iddynt gyfyngu eu hatebolrwydd personol 
am unrhyw ddyledion o eiddo’r Clwb, ac y 
mae hyn hefyd yn cynnig manteision megis 
gostyngiad mewn ardrethi busnes, rhyddhad 
treth a’r modd i gyrchu mwy o grantiau. 
Mae un ar bymtheg o glybiau sy’n cael eu 
rheoli’n wirfoddol wedi dod yn gorfforedig, yn 
Sefydliadau Corfforedig Elusennol, o fewn y 
ddwy flynedd ddiwethaf, a llawer mwy ar y 
ffordd. Mae’r Swyddogion Datblygu Busnesau 
Gofal Plant yma i rannu’r broses yn gamau 
hydrin.

Gwella fforddiadwyedd
Bydd gwella fforddiadwyedd eich Lleoliad 
Gofal Plant yn rhoi heb i bresenoldeb, incwm 
a chynaliadwyedd. Bydd bod wedi cofrestru ag 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn rhoi eich 
galluogi i gofrestru gyda CThEM ar gyfer Gofal 
Plant Di-dreth (https://www.gov.uk/government/
news/tax-free-childcare-top-things-childcare-
providers-should-know), gan alluogi rhieni 
sy’n gweithio i gael gafael ar gyfraniad o 
20% o’r llywodraeth tuag at ffioedd a chydag 
Awdurdodau Lleol ar gyfer y Cynnig Gofal 
Plant, gan alluogi rhieni/gofalwyr plant 3-4 
blwydd oed sy’n gweithio i gyrchu 30 awsr yr 
wythnos o addysg a gofal palnt blynjyddoedd 
cynnar wedi ei ariannu’n llawn. Mae cofrestru 
gydag AGC yn rhoi sicrwydd o ansawdd i 
rieni, a gallech ddefnyddio hyn i hrwyddo eich 
lleoliad. Mae cais AGC i gofrestru wedi symud 
at ddull ar-lein symlach, a gall Swyddogion 
Datblygu Busnesau Gofal Plant eich helpu 

Adeiladu gwydnwch yw thema newyddlen 
Hydref eleni, ac mae ein Swyddogion Datblygu 
Busnesau Gofal Plant proffesiynol ledled Cymru 
yma i’ch helpu i reoli’r heriau y mae’r Pandemig 
yn dal i’w cyflwyno, yn ogystal â’ch helpu i 
feithrin gwydnwch a chryfhau llywodraethiad 
eich lleoliad gofal plant.

Adnewyddu eich sgiliau busnes
Mae gennym offer ar gyrer cynnal hunan-wiriad 
iechyd, megis yr Asesiad Clwb Alllysgol ynghyd 
ag adnoddau a gweminarau ar  sgiliau busnes 
a rheoli.  Ewch i ardal aednoddau ein gwefan i 
weld pecynnau o gefngaeth ar lywodraethiad, 
rheolaeth ariannol a marchnata. Ac i’r rhai 
ohonoch sy’n agor eich drysau am y tro cyntaf 
ym mis Medi mae pecyn cefnogaeth ar ailagor.

Cefnogwch eich gilydd
Rhowch groeso cynnes i chi i’n digwyddiadau 
rhwydwaith ar-lein rheolaidd, ac rydym wrth ein 
bodd yn gweld wynebau newydd.
• Rydym yn cynnal ‘Clybiau Hwb’ ar-lein, 

lle gall Gweithwyr Chwarae a Rheolwyr 
drafod materion perthnasol y maent 
wedi eu codi yn fisol, a hefyd weminarau 
hyfforddi ag iddynt fwy o strwythur,  https://
www.clybiauplantcymru.org/training-
events.asp.  Disgwyliwch themâu megis 
cyfranogaeth plant a recriwtio/cadw staff 
yn yr Hydref.

• Mae gennym yn ogystal gyfres o 
weminarau wedi eu recordio ymlaen 
llaw, rhai y gallech eu cyrchu drwy 
e-bostio webinar@clybiauplantcymru.
org; maent yn ymdrin â: rhagolygon llif 
arian; marchnata cyfrwng-cymdeithasol, 
dod yn Sefydliad Corfforedig Elusennol, a 
rheolaeth ariannol.

gyda hyn. Hefyd, mae gan Clybiau Plant Cymru 
Kids’ Clubs dempledi y gallech eu teilwrio’n 
bwrpasol i hyrwyddo cofrestru gydag AGC fel 
arwydd o ansawdd a fforddiadwyedd.

Cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant neu’ch Tîm Rhanbarthol os hoffech 
wybod mwy am y gefnogaeth sydd ar gael.  
Swyddfa Caerdydd: info@clybiauplantcymru.
org Swyddfa Bae Colwyn: info-nw@
clybiauplantcymru.org Swyddfa Cross Hands:  
info-ww@clybiauplantcymru.org

Clwb Hwb
Nid yw gwydnwch ynghylch faint y gallwch 
ei gymryd; y mae ynghylch eich gallu 
i  ddod yn ôl. I helpu gyda gwydnwch y 
sector Gofal Plant allysgol, staff a rheolwyr 
y lleoliadau hynny, fe wnaethom lansio ein 
Hybiau Rhwydwaith (Clwb Hwb) yn Ebrill 
2021.

Nod Clwb Hwb yw galluogir rhai sy’bn 
gweitho mewn clybiau i allu dod at ei gilydd 
mewn amgylchedd anffurfiol i drafod yr 
heriau penodol y maent yn eu hwynebu ar 
hyn o bryd ac i gael cefnogaeth cymheiriaid 
sy’n gweith yn yr un sector ac sydd wedi 
wynebu a goresgyn yr heriau hynny.

Cynhelir Clybiau Hwb ar yr 2ail Ddydd 
Iau o bob mis trwy Zoom, 18:30 - 19:30. 
Ewch i dudalen hyfforddiant ein gwefan i 
archebu’ch lle. Edrychwn ymlaen at eich 
gweld yno.  
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Mae gweithlu hapus yn weithlu cryf. Mae nifer 
o bethau y mae’n rhaid i chi eu hystyried pan 
fyddwch yn rheoli tîm, a rhywbeth a ddylai 
gael sylw amlwg gennych yw llesiant. Os oes 
gennych weithlu sy’n brwydro â’u hiechyd a 
llesiant meddyliol, byddwch yn profi trosiant 
uchel o staff, cynnydd mewn salwch staff a 
lleihad mewn cynhyrchiant. Felly beth a allwch 
ei wneud?

Yn y sector Gofal Plant mae’n ymddangos o 
hyd fel petai mynydd o waith i’w wneud o fewn 
ychydig o amser, felly gall ychwanegu tasg 
arall ynddi’i hyn deimlo’n llethol, ond gallwch 
ddefnyddio eich staff i’ch cynorthwyo gyda 
hyn drwy neilltuo un yn ‘Hyrwyddwr Llesiant’. 
Gallwch wneud hyn yn ystod cyfarfod o’r staff 
drwy ofyn am wirfoddolwr ac esbonio beth yw 
rolau a chyfrifoldebau hyn 
 

Yn gynnar yn yr haf, bu Llywodraeth Cymru’n 
ymgynghori ar eu Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol. Gweledigaeth y Cynllun 
Gweithredu yw “Cymru sy’n wrth-hiliol erbyn 
2030”.  Mae bod yn wrth-hiliol ynglŷn â chymryd 
camau i wneud yn siŵr bod pobl yn cael eu trin 
yn deg; edrych ar gynlluniau, rheolau, polisïau 
ac arferion i wneud yn siŵr eu bod yn deg i 
leiafrifoedd ethnig, ac a fydd yn dwyn budd i 
bawb.

Mae nodau wedi eu gosod ar draws meysydd 
Iechyd, Llywodraeth Leol, Arweinyddiaeth, 
Incwm a Chyflogaeth, Tai, Trosedd a Thegwch, 
Gofal Cymdeithasol, Diwylliant, Y Celfyddydau 
a Chwaraeon, i sicrhau: y dilynir y Ddeddf 
Cyfartaledd (2010), bod y gwasanaethau cywir 
yn cael eu dylunio a’u darparu i ateb anghenion 

Byddai Hyrwyddwr Llesiant yn gyfrifol am 
gymryd yn eu blaen syniadau a fyddai’n cefnogi 
llesiant staff. Yn ystod y pandemig, a holl staff 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn gweithio o 
gartref, gwelodd y sefydliad bod ar staff angen 
cefnogaeth o ran llesiant, yn enwedig gan y 
gall gweithio o gartref deimlo’n eithaf ynysig. 
Ffurfiwyd grŵp llesiant lle bu i wirfoddolwyr 
gyfarfod unwaith y mis i drafod beth a allwn 
ni ei wneud neu ei roi i gefnogi llesiant pawb. 
Mae’r synia wedi amrywio o heriau cerdded, 
cwisiau rhithiol, sefydlu ystafell staff ar-lein a 
sianel Teams lle gall pobl gyfrannu syniadau a 
phrofiadau i gefnogi gydag iechyd meddyliol, 
yn cynnwys cynllunio prydau, argymell llyfrau a 
syniadau ar sesiynau ffitrwydd corfforol.  
 
Nid yw’r rhain yn golygu llawer o gynllunio 
a threfnu, ac maen nhw wedi eu seilio ar 
ddiddordebau aelodau o’r staff, felly y mae 

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

Sefydlu grwp llesiant neu 
hyrwyddwr llesiant

sicr yn rhywbeth y gallwch ei roi ar waith fel 
busnes. Gall eich Hyrwyddwr Llesiant gymryd 
y syniadau hyn yn eu blaenau i wneud yn siŵr 
y gellir eu cwblhau. Hefyd, ni raid iddynt fod 
yn gostus. Mae cymaint o bethau y gellir eu 
gwneud am ddim. 

Mae angen i chi sicrhau eich bod yn ystyried 
amryw o bethau sy’n apelio at ddiddordebau 
pawb, ac mae’n bwysig cofio na fydd pawb am 
gymryd rhan, ond wrth gynnwys y tîm cyfan 
mewn elfennau o’r cynllunio fe ddowch o hyd 
i ffordd ganol.

Os ydych wedi cael hyd i ffyrdd arloesol o 
gefnogi llesiant eich staff, anfonwch e-bost 
i ni gyda’r wybodaeth; byddai’n dda iawn 
gennym rannu eich syniadau ar ein cyfryngau 
cymdeithasol, neu yn y rhifyn nesaf o’r Bont.

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol

pawb, nad yw unigolion Duon, Asiaidd a 
Lleiafrifol Ethnig mwyach yn gorfod gofidio am 
hiliaeth, y rhoddir terfyn ar droseddau casineb 
ac y cyfwynebir yn agored unrhyw ymddygiad 
hiliol. 
 
A oes gennych chi Bolisi Cyfartaledd yn ei le 
sy’n cefnogi arferion gwrth-hiliol? A ydych 
yn ystyried grwpiau lleiafrifoedd ethnig wrth 
ddylunio eich gwasanaeth, wrth gyflenwi’r 
gwasanaeth, yn y marchnata? A ydych ch’n 
ystyried yr amrywedd mewn, a rhwng, grwpiau 
Duon, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig ac yn cefnogi 
ac annog arferion gwrth-hiliol?
Mae Llywodraeth Cymru’n anelu at gyhoeddi’r 
cynllun terfynol ym mis Medi 2021.  Bydd 
cefnogaeth ac adnoddau ar gael gan Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs i gefnogi Clybiau Gofal 

Plant Allysgol i weithio tuag at y weledigaeth a 
amlinellir yn y Cynllun Gweithredu.



20     Y Bont   

Neges gan ein fforiwr profiadol, 
Adele Nozedar

Sut mae eich gwyliau Haf wedi bod? Da iawn? 
Gwych? Rhyfeddol Ac mae mwy i ddod. Dyma 
fy hoff amser o’r flwyddyn o ran fforio. Allwch 
ch ddyfalu pam? Y rheswm yw am mai dyma 
dymor aeron, cnau a ffrwyth!

Efallai y cofiwch fod gan rifyn yr Haf rysáit ar 
gyfer cordial blodau’r ysgaw wedi’i wneud 
o flodau’r ysgawen. Y tymor hwn rydym yn 
mynd yn ôl i’r goeden arbennig iawn hwn. Ond 
yn hytrach nag edrych ar y blodau, y tro hwn 

Syniadau di-dâl a hwyliog i blant fwynhau’r 
tu allan a chadw’n iach, gan dyfu a choginio 
eu gwledd eu hunain – ewch i www.
clybiauplantcymru.org/projects.asp

Mae Hydref yn dymor o ddathlu natur, Hafau 
Bach Mihangel, y dail yn newid, ffrwythau’n 
aeddfedu a gwleddau o ddathlu gyda 
theuluoedd a ffrindiau,  cyfan yn gymorth i 
roi hwb i’n gwydnwch meddyliol a’n hiechyd 
corfforol.  Mae effaith hudol, llonyddol natur yn 
rym nerthol sy’n lliniaru pwysau ein bywydau 

Tyfu’ch Gwledd Eich Hun
modern, prysur a gormod o amser yn gwylio’r 
sgrîn.

Mae gennym ddewis da iawn o syniadau ar 
fforio (a rhowch gynnig ar ein sebon concyrs) 
a ryseitiau - yn cynnwys y rhai y gallwch eu 
coginio yn yr awyr agored ar dân agored. 
Gwelir y rhain yn ein pecyn Tyfu’ch Gwledd 
eich Hun, sy’n rhoi cyfle i ni fwynhau gwledd o 
ddathlu gydag eraill yn yr awyr agored. Y mae 
hefyd yn amser perffaith i gasglu ffrwythau, 
rhannu ryseitiau a choginio gyda’n gilydd gydag 

aelodau hŷn/profiadol o’ch teulu/eich cymuned. 
Yn y ffordd yma gallwn rannu sgiliau gydol oes 
ac annog rhyngweithio a chydweithio rhwng 
y cenedlaethau.  Y mae’n annog agweddau 
iach, y naill at y llall, gan wella bodlonrwydd ac 
ansawdd bywyd i bawb sy’n cyfranogi.
 

Gwiriwch ein tudalen ‘prosiectau’ ar www.
clybiauplantcymru.org i weld ambell enghraifft 
o gardiau gweithgaredd Tyfu’ch Gwledd eich 
Hun a lansiad ein pecyn terfynol!

byddwn yn edrych ar yr aeron. Mae aeron 
ysgaw wedi eu defnyddio gan bobl, nid yn unig 
yng Nghymru, ond ar hyd a lled y Du, Ewrop …  
a thu hwnt. Pan fydd planhigion wedi cael eu 
defnyddio am amser hir, mae’n synhwyrol tybio 
bod hynny am eu bod yn gweithio go iawn. Nid 
yw pob planhigyn o’r fath wedi bod yn destun 
archwiliad gwyddonol, ond mae’r eirinen ysgaw 
fach yn eithriad.

Beth, meddwch chi, y mae’r eirinen ysgaw yn 
ei wneud?  Wel, darganfuwyd gan wyddonwyr 
fod yr aeron tywyll proffor-ddu, sy’n hongian yn 
glystyrau sgleiniog yn union lle’r arferai’r blodau 

fod, yn gyfoethog iawn mewn sylweddau a 
elwir yn anthocyaninau.  Mae anthocyaninau 
yn help i hybu’ch system imiwnedd a hefyd 
cadw germau cas i ffwrdd. Golyga hyn y bydd 
yr aeron yn eich cadw’n iach yn ystod y tywydd 
oerach. Yn aml byddwn yn mynd yn sâl wrth 
i’r tymhorau newid i gynnes i oer, a dyma’r 
amser perffaith i gasglu’r aeron. Gallwch hefyd 
eu rhewi i’w defnyddio yn ddiweddarach yn y 
flwyddyn, ond cofiwch gymryd ddim ond yr hyn 
y bydd eu hangen arnoch, gan fod angen yr 
aeron ysgaw ar anifeiliaid, trychfilod ac adar 
hefyd.
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Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Tŷ’r Bont, Ffordd yr Orsaf, Llanisien, Caerdydd CF14 5UW

T: 029 2074 1000 F: 029 2074 1047 E: info@clybiauplantcymru.org

Cwmni cyfyngedig drwy warant 4296436

Elusen cofrestredig 1093260

Y Digwyddiad

Mae’n bryd i chi fwynhau ffrwyth (a llysiau!) eich 

llafur gyda ffrindiau. Crëwch awyrgylch arbennig er 

mwyn gwneud eich gwledd yn wir ddathliad o fwyd 

a chymuned.  Bydd y templed cynllun digwyddiad yn 

gymorth i chi siarad am eich syniadau a’u cynllunio.

Dathlwch eich Gwledd!

Dathlwch eich Gwledd

Addurnwch

Penderfynwch pwy i’w gwahodd a dyluniwch y 

gwahoddiadau. Gallech drefnu:

• taith o gwmpas eich man tyfu 

• arddangosiadau coginio a blasu

• cylchoedd coginio-dros-dân neu wledd ar eich 

eistedd
• cyflwyniad fideo neu ffotograffau i arddangos 

eich siwrnai dyfu eich hun

• seremoni wobrwyo i wirfoddolwyr a bydis

• eitem ‘plannwch chi’ e.e. blodyn haul 

i’r gwesteion fynd adref gyda nhw neu 

cynhwyswch nhw wrth gasglu hadau neu 

wrth rannu fel y gellir tyfu mwy o gynnyrch y 

flwyddyn nesa

• cerdd, gemau, canu a dawnsio i ddathlu.

Meddyliwch sut y gallwch gynnwys pobl os nad 

ydynt yn gallu cyrraedd eich digwyddiad, drwy 

recordio/ffrydio’ch arddangosiadau coginio’n 

fyw neu anfon ffotograffau o’ch cyflwyniadau 

ffotograff iddynt.

Os ydych yn cyflenwi bwyd yn achlysurol ac ar 

raddfa fechan, mae’n annhebygol y bydd angen 

i chi gofrestru; er hyn rhaid i chi gyfeirio at 

arweiniad yr Asiantaeth Safonau Bwyd,  Darparu 

bwyd mewn digwyddiadau cymunedol ac 

elusennol | Yr Asiantaeth Safonau Bwyd [Cyrchwyd 13 04 21]

• Cynhaliwch asesiad risg o 

bob gweithgaredd yn eich 

digwyddiad. 

Mae Pythefnos Fwyd Prydain yn ddathliad 

bwyd cenedlaethol sy’n digwydd ym mis Medi/

Hydref.  Ewch i https://www.lovebritishfood.

co.uk/british-food-fortnight-2020 sy’n 

cynnwys Parth Plant.

Dathliad

Addurnwch eich lle awyr-agored/man cyfarfod ag:

• arwyddion croesawu

• cardiau bwydlen a chardiau lle

• stribedi o fflagiau bychain

• llusernau papur, goleuadau te, llinynnau o 

oleuadau bach addurnol

• arddangosiadau blodau/llysiau  

       tyfwch flodau gwyllt i 

       ddenu gwenyn a chrëwch 

       arddangosiadau prydferth 

       o flodau ar gyfer eich 

       gwledd.

Templed o Gynllun Digwyddiad

Enw’r digwyddiad:
Dyddiad:
Amser:
Lleoliad:
Cyllideb:

Beth Pwy Pryd Ticiwch pan 
fydd wedi’i 

wneud

Gwesteion/gwesteion arbennig

Gwahoddiadau 

Croeso/Arwyddion yn croesawu

Gweithgareddau’r digwyddiad 

- teithiau/arddangosiadau 

a blasu/ fideo, ffotograffau 

casglu hadau/ rhannu/ plannu,  

diolchiadau.

Cynllun lle/cynllun eistedd (e.e. 

cylchoedd coginio, bêls gwair, 

blancedi picnic, byrddau a 

chadeiriau)

Cwpanau, platiau, cytleri

Bwyd a diodydd 

(arddangosiadau a sesiynau 

blasu neu fwydlenni parod)

Unrhyw anghenion deietegol 

arbennig

Addurniadau

Dathlwch natur/bwyd:

cerddoriaeth/canu/dawnsio

Toiledau ac arwyddion toiledau

Glanhau cyn ac wedi’r 

digwyddiad

Gwiriadau iechyd a diogelwch

Arall

Tyfu’ch Gwledd eich Hun

Cyngor Iechyd a Diogelwch

Ffeithiau Hwyliog / 
Awgrymiadau ardderchog

• 20 llond llaw o aeron ysgaw, wedi’u tynnu o’r coesynnau
• Sudd un oren
• Sudd un lemwn
• 250g o siwgr o’ch dewis eich hun (neu fêl os yw’n well gennych)
• 1 ffon sinamon
• Darn 4cm o sinsir ffres
• Ychydig o glofau
• I seren anis 
• I pod cardamom gwyrdd

Mae aeron ysgaw’n aeddfedu rhwng mis Awst a mis Hydref, gan gymryd lle’r clystyrau o flodau’r ysgaw a welwyd yn gynharach yn y flwyddyn - ddiwedd y gwanwyn  - ar berthi yn y wlad ac mewn parciau/gerddi dinasoedd.

Elicsir danteithol Aeron Ysgaw

Foraging

Rhowch yr aeron mewn padell drom â chaead. Ychwanegwch y sudd oren a lemwn, ac yna ddigon o ddŵr i orchuddio’r aeron o ryw 3-4cm. Ychwanegwch y cyfan o weddill y cynhwysion.
Dowch â’r gymysgedd at bwynt berwi. Gorchuddiwch a’u gadel i ferwi am ddim ond rhyw ddau funud. Dowch â’r gwres i lawr a’u gadael i fudferwi am 15-20 munud. Yna gosodwch i un ochr dros nos.

Casglwch y cynhwyswch mwyaf, megis y ffrwythau, y sinamon a.y.b. o’r badell. Straeniwch yr hylif drwy ogr mân - peidiwch â phoeni os aiff ambell i ddarn bychan drodd. Gellir defnyddio’r sinsir, y sbeisys a.y.b. 

1

2

3

Darganfuwyd gan wyddonwyr fod aeron ysgaw yn gyfoethog iawn mewn pethau a elwir yn anthocyaninau sy’n helpu i roi hwb i’ch system imiwnedd a hefyd yn cadw germau annifyr i ffwrdd. Golyga hyn y bydd yr aeron yn eich helpu i gadw’n iach yn ystod y tywydd oerach.

• Dylai oedolion oruchwylio berwi’r cymysgedd.• Cymerwch eich toriadau aeron ysgaw o wahanol fathau o goed, gan fod eu hangen ar adar ac anifeiliaid yn yr hydref.

i wneud siytni neu bicl. Gadewch i’r hylif ddiferu drwy’r gogr nes eich bod yn meddwl nad oes mwy o hylif ar ôl; yna gwasgwch hyd yn oed yn fwy allan â chefn llwy!
Gan ddefnyddio lletwad a thwndish, arllwyswch yr hylif i boteli 500ml o ddŵr, gan adael le iddo ehangu, gan y gallwch ei rewi hyd nes bydd angen yr elicsir. Gallwch hefyd ei storio mewn dysglau ciwbiau iâ.

Nid yn unig y mae’r surop sbeisiog yma’n llesol i chi, gallwch ei arllwys dros eich uwd neu’ch iogwrt neu ei deneuo â dŵr neu laeth cynnes i wneud diod boeth ddanteithiol!

5

4

Bydd arnoch angen

Fforio
Tyfu’ch Gwledd eich Hun

Fforio

Clybiau Plant Cymru Kids’ ClubsTŷ’r Bont, Ffordd yr Orsaf, Llanisien, Caerdydd CF14 5UWT: 029 2074 1000 F: 029 2074 1047 E: info@clybiauplantcymru.orgCwmni cyfyngedig drwy warant 4296436Elusen cofrestredig 1093260

Beth i’w wneud

Cyngor Iechyd a Diogelwch
Ffeithiau Hwyliog



Mae’r sgwrs ynghylch anfanteision chwarae 
gemau ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol ym 
mhob man y dyddiau hyn. Ychydig a fyddai’n 
amau bod elfennau negyddol ynghylch hyd yr 
amser y mae plant a phobl ifanc yn ei dreulio 
gyda’r cyfrwng hwn o chwarae a’r anfanteision 
sy’n dod yn ei sgil, megis seibr-fwlio a 
delweddau anghymesur o’u cyrff. Mae’r erthygl 
yma’n trafod rhai o’r elfennau negyddol hynny 
drwy gyfeirio at rai ffyrdd y gellir cefnogi gyda’r 
rhain, ond yn gyntaf mae’n bwysig edrych ar rai 
o’r manteision.

Mae Egwyddor Gwaith Chwarae Dau yn datgan 
bod  “… chwarae’n broses a ddewisir yn rhydd, 
a gyfarwyddir yn bersonol ac a gymhellir yn 
gynhenid. Hynny yw, y plant a’r bobl ifanc fydd 
yn penderfynu a rheoli cynnwys a bwriad eu 
chwarae, trwy ddilyn eu greddfau, eu syniadau 
a’u diddordebau eu hunain, yn eu ffordd eu 
hunain ac am eu rhesymau eu hunain”.
Mae chwarae ar-lein, boed hynny drwy chwarae 
gemau neu gyfathrebu a rhyngweithio drwy’r 
cyfryngau cymdeithasol, yn awr yn gyfrwng 
chwarae cyffredin ymysg plant a phobl ifanc. 
Byddai  peidio â gadael iddynt fod ynglŷn â’r 
math yma o chwarae yn ôl eu dymuniad i wneud 
hynny yn mynd yn groes i Egwyddor Gwaith 
Chwarae dau. Er  holl risgiau negyddol y byd 
ar-lein, wrth beidio â gadael iddynt gymryd rhan 
rydych yn gwahodd canlyniadau negyddol drwy 
atal plant rhag chwarae yn y ffordd y maen 
nhw’n cael eu gyrru’n gynhenid.

Y mae hefyd yn bwysig ystyried y buddion 
a’r cyfleoedd datblygu y mae rhai plant 
yn eu profi wrth ddefnyddio gemau ar-lein 
a’r cyfryngau cymdeithasol.  Mae plant yn 
datblygu eu sgiliau cyfathrebu er nad ydynt yn 
bresennol yn bersonol. Cynyddodd y defnydd 
o’r cyfryngau cymdeithasol yn ystod y cyfnod 
clo, a daeth i fod yr unig ffordd a allai plant 
gyfathrebu â’u ffrindiau. Wrth i’r defnydd o 
dechnoleg gynyddu yn y byd, bydd y sgiliau 
y bydd plant yn eu datblygu’n eu cefnogi yn 
nes ymlaen yn eu bywydau. Hefyd, cynyddir 

datblygiad gwybyddol, sgiliau rhesymu a datrys 
problemau, sgiliau motor manwl yn ogystal â 
chydlyniad llaw-llygad.

Ond gall fod yna ochr dywyll i hyn, mae’n 
hanfodol cydnabod yr ochr dywyll hon, a lliniaru 
a lleihau gymaint â phosibl y risgiau.  Mae 
risgiau y gall plant fod yn agored i gynnwys 
a allai fod yn anaddas i’w hoed a’u cam 
datblygiad. Ychydig o reolaeth sydd dros y 
sgyrsiau a gânt gyda’r bobl yn y byd gemau ar-
lein, yn ogystal â’r posibilrwydd o rwydo.

Mae seibr-fwlio’n argyfwng mawr ar hyn o bryd. 
Y mae hyn hefyd yn anodd ei fonitro, ond y risg 
fwyaf yw na fydd plant yn gallu dianc rhagddo. 
Mae cael eich bwlio yn bersonol yn anodd iawn, 
ond roedd gan genedlaethau cyn y rhyngrwyd 
rywfaint o ryddhad o’r bwlio hwn y tu allan i 
oriau ysgol/amser chwarae. Mae seibr-fwlio’n 
cynnwys cyfnodau hir o fod yn agored iddo, 
teimladau o ‘does dim dianc’ a’r posibiliadau o 
oblygiadau difrifol i iechyd meddwl.

Y risg arall i iechyd meddwl a llesiant plant 
yw’r delweddau a fydd wedi eu delfrydu, a 
welant ar y cyfryngau cymdeithasol, yn peri i’r 
plentyn deimlo bod angen iddo yntau fod gystal 
â’r delweddau delfrydol hyn. Gall hyn gael 
effaith fawr ar eu hunan-dyb a gallai arwain at 
anhwylderau bwyta neu hunan-niwedio.

A’r holl risgiau hyn, nid yw’r fawr o syndod y 
gallai rhai Lleoliadau fod yn awyddus i gael 
gwared â’r cyfleoedd yma o’r Clwb er mwyn 
osgoi’r risgiau hynny. Ond hyd yn oed os na 
fyddwch yn caniatáu dyfeisiau neu gemau 
ar-lein mewn Lleoliadau, ni fydd hyn yn atal y 
plant rhag bod yn agored iddyn nhw, felly mae’n 
bwysig sicrhau eich bod yn effro i weld a yw’r 
pethau hyn yn digwydd. Dylid sicrhau bod y 
plant yn cael amgylchedd lle maent yn teimlo’n 
ddiogel ac yn abl i ymddiried a siarad yn agored 
â’r oedolion sy’n gofalu amdanynt. Gwyliwch 
am arwyddion o newidiadau mewn ymddygiad; 
gallai hyn gynnwys ymddwyn yn groes i’w 
cymeriad, mynd yn flin neu hyd yn oed encilio.  

Os ydych yn caniatáu dyfeisiau, ac yn sylwi bod 
plentyn neu berson ifanc yn osgoi eu dyfeisiau 
hyd at bwynt sy’n anghyffredin iddynt, gallai hyn 
hefyd fod yn arwydd o broblem. Rhowch gyfle 
i’r plant siarad â chi’n rhydd heb farnu. Cadwch 
gofnod, ac os yw’n rhywbeth y teimlowch y dylid 
adrodd arno, rhaid i chi ddweud wrth y plentyn 
bod angen i chi, er mwyn eu diogelwch nhw, 
siarad â rhywun am hyn. Dilynwch eich Polisi 
Diogelu bob tro.

Ystyriwch yr iaith a ddefnyddiwch pan fyddwch 
yn trafod delweddau o’r corff. Cofiwch hyrwyddo 
cyrff iach, heb gynnwys unrhyw iaith sy’n 
cyfeirio at bwysau. Gwnewch yn siŵr eich bod 
yn darparu digonedd o weithgaredd corfforol a 
gweithgaredd sy’n apelio at yr holl blant; ni fydd 
pob un yn mwynhau campau tîm.  Anogwch 
blant i wneud dewisiadau bwyd iach, heb fyth 
gysylltu hyn â delwedd.

Os ydych yn caniatáu i blant ddefnyddio 
dyfeisiau a gemau ar-lein yn y Clwb, gwnewch 
yn siŵr fod cydbwysedd rhwng hynny ac amser 
i saib a gweithgareddau eraill. Gallant wneud 
dewisiadau eraill, felly byddant yn dal i fod wedi 
eu dewis yn rhydd, ond gan osgoi bod ar un 
cyfrwng trwy gydol y sesiwn. Gwnewch yn siŵr 
fod gennych Bolisi Cyfryngau yn ei le.

Am wybodaeth bellach gallai’r dolenni canlynol 
fod o gymorth.
 

https://www.nhs.uk/mental-health/children-and-
young-adults/advice-for-parents/anxiety-in-
children/

https://www.in-mind.org/article/selfie-esteem-
the-relationship-between-body-dissatisfaction-
and-social-media-in-adolescent?gclid=Cj0K
CQjwnueFBhChARIsAPu3YkSSwfK6Gmpdd
7C0BQuCr8EZFlWj39y5jqfR7pwjk-2Ztjg0s_
r2PzwaAoXhEALw_wcB 

https://www.bullying.co.uk/ 

https://youngminds.org.uk/find-help/feelings-
and-symptoms/bullying/

iachach yn ystod y tywydd oerach.
Mae cerdded, helfeydd trysor, celf natur, gwneud 
bwydwyr adar a chasglu’r dail a’r ffrwythau oll 
yn syniadau syml a all, yn rhwydd, fod yn rhan 
o’ch sesiwn Allysgol.  Ceir hyd i lawer mwy o 
syniadau synhwyraidd a thymhorol yn Parth 
Natur yn ardal adnoddau ardal aelodau ein 
gwefan,  ac maent wedi eu datblygu ar y cyd 
â Pharciau Cenedlaethol Cymru er mwyn i’r 
plant fwynhau hud natur. Bydd ein hadnoddau 
ar adeiladu deniau a chwarae gyda’r gwahanol 
elfennau naturiol: aer, tân, pridd a dŵr, hefyd 
ar gael yn fuan. Ond mae’n ddigon dim ond 
gadael i blant chwarae y tu allan, beth bynnag 
fo’r tywydd:
• Mae’r ffordd di-strwythur y mae plant 

yn arfer chwarae yn yr awyr agored yn 
meithrin hyder ac yn hybu creadigrwydd. 
Mae’r man awyr-agored yn fwy amrywiol a 
hyblyg, ac yn caniatáu ffyrdd di-ben-draw 
y gall plant ddewis rhyngweithio ag ef. 
Gallant feddwl yn rhydd, creu eu gemau 
eu hunain a bod ag agweddau arloesol 
tuag at ryngweithio â’u hamgylchfyd.

• Y mae’n hyrwyddo cyfrifoldeb - mae 
ymddiried i blant y cyfrifoldeb o drin natur 
a gofalu am rannau byw’r amgylchedd yn 
eu galluogi i ddeall yr hyn sy’n digwydd 
pan fyddant yn anghofio dyfrio planhigyn, 
neu’n tynnu blodyn o’r prif gerfydd ei 
wreiddiau.

• Mae’n rhoi ystod o synhwyrau ar waith. 
Gall pant weld, clywed, arogli a chyffwrdd 
ag amgylcheddau awyr-agored, gan 
ehangu cyfoeth y profiad dynol.

• Mae’n cael plant i symud – sy’n dda i’w 
hiechyd corfforol.

• Gall natur fod yn hudol, yn gwahodd 
chwilfrydedd a’r synnwyr o ryfeddod mewn 
plant nad oes mo’i debyg.  

• Mae’n creu teimladau o bleser ac yn 
lleihau straen a blinder.

Ac i ni’r oedolion, mae Thriving-With-Nature-
compressed.pdf (mentalhealth.org.uk), sydd 
wedi ei gynhyrchu gan WWF-UK ar y cyd â’r 
Sefydliad Iechyd Meddwl yn rhoi syniadau 
tymhorol ar sut y gall natur gefnogi iechyd 
meddyliol.

Yr hydref yw’r amser perffaith i ddathlu natur. 
Mae mwynhau teithiau cerdded hir, Hafau 
Bach Mihangel, newid mewn dail, ffrwythau’n 
aeddfedu - y cyfan yn help roi hwb i’n 
gwydnwch meddyliol a’n hiechyd corfforol. 
Mae nifer o bwysau mewn bywyd modern yn 
gwanhau’r gwydnwch yma ac mae rhoi amser 
ar gyfer adlewyrchu a chwarae mewn natur - 
ym mha ffordd bynnag y gallwch - yn hudol, yn 
llonyddol, a gall roi i chi well agwedd meddwl.

Mynnwch gip ar ein gwybodaeth ar Dyfu’ch 
Gwledd eich Hun ar dudalen prosiectau’r 
newyddlen hon, ac ar ein gwefan, www.
clybiauplantcymru.org, am enghreifftiau o 
arddio, coginio tân gwersyll a syniadau fforio 
(a phecyn llawn i’w lansiyn fuan). Mae fforio’n 
weithgaredd awyr-agored gwych ar gyfer 
yr adeg hon o’r flwyddyn, gan eich helpu i 
ymchwilio i’ch amgylchedd lleol a mwynhau 
ffrwyth natur. Mae ein rysáit, Elicsir Aeron 
Ysgaw ar y tudalen prosiectau yn gyforiog o 
sylweddau a enwir yn anthocyaninau sy’n help 
i roi hwb i’ch system imiwnedd, a’ch  cadw’ch 

Hud Iachusol 
Natur

Ochr Dywyll 
Chwarae Ar-lein
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Sut i blannu’ch hadau
1. I ddechrau’ch arbrawf, penderfynwch 

beth hoffech ei ddefnyddio fel ‘pridd’ a 
defnyddiwch hwn i lenwi gwydr neu botyn 
plastig, clir. Er mwyn gweld cymaint ag 
y medrwch, gallech ddefnyddio gwlân 
cotwm, neu bapur meinwe neu bapur 
cegin wedi ei wasgu’n eich llaw. Ni fydd 
y rhain yn rhoi digon o faetholynnau i’ch 
planhigyn  bach i ddatblygu’n blanhigyn 
cryf, ond y mae’ ffordd wych o gael golwg 
da o ychydig o hadau wrth iddyn nhw egino.
Os ydych am blannu’ch eginblanhigion a 
symud ymlaen i’w tyfu, y peth gorau fydd 
defnyddio pridd neu gompost. 

2. Beth bynnag y penderfynwch ei 
ddefnyddio, gwlychwch ef ryw ychydig â 
thipyn bach o ddŵr a rhowch eich hadau 
y tu mewn. Gosodwch yr hadau ar ymyl y 
potyn er mwyn i chi gael golwg dda arnyn 
nhw wrth iddyn nhw ddechrau tyfu.

3. Dyfriwch eich hadau’n rheolaidd. 
4. Gwyliwch nhw’n tyfu!

Gweithgareddau

a hyblyg, a’u gweu’n llorweddol fan hyn a 
fan draw rhwng y polau/ffyn fertigol.

8. Unwaith y bydd gennych ddigon o strwythur, 
arbrofwch â’r gweddillion naturiol i lenwi’r 
bylchau. Bydd canghennau bychain, 
conau, dail sydd wedi cwympo a.y.b. 
yn gartrefi a chynefinoedd defnyddiol i 
greaduriaid wrth iddyn nhw bydru.  

9. Bydd y ffens yma’n pydru fel bonyn coeden, 
gan felly alluogi a chreu bioamrywiaeth. 

Arbrawf Blodau 
Haul
Bydd arnoch angen:
• hadau blodau haul
• chwyddwydr
• gwydr neu botiau plastig 
clir
• gwlân cotwm, papur 
meinwe neu bridd

Sgerbwd Natur
Gweithgaredd hwyliog sy’n cyfuno natur â’r 
corff dynol; dewch ar helfa sborion i gael y 
darnau ac adeiladwch eich sgerbwd.

Beth fydd eu hangen arnoch, 
• carreg fawr i fod yn benglog
• paent du a phaent gwyn 
• ffyn tenau
• cerrig mawr a cherrig bach Gwneud Nyth Gwiwerod

Mae’r gweithgaredd hwyliog hwn yn edrych 
i mewn i’r ffordd y mae gwiwerod coch  yn 
gwneud eu nyth. Mae gwiwerod coch yn 
cymryd o leiaf 4 diwrnod i wneud eu nythod, yn 
defnyddio pob math o ddefnyddiau naturiol y 
gellir dod o hyd iddynt yn yr awyr agored.

Ffens Gynefin
Crëwch gynefin a ddaw’n filodfa feicro!

1. Yn gyntaf dewiswch y safle ar gyfer ei 
ffensio, a all fod yn unrhyw faint neu hyd, 
e.e.  ffin y Clwb.

2. Casglwch bolau pren caled neu ffyn megis 
rhai’r Gollen.

3. Torrwch nhw hyd at uchder y ffens yr 
ydych am ei gael, gan ystyried y rhan o’r 
ffon a fydd wedi’i gosod i mewn i’r ddaear.  

4. Gallwch finiogi’r pennau cyn eu gyrru i 
mewn i’r ddaear mewn llinell, gan osod 
mannau gwag rhyngddynt.

5. Bydd maint y mannau gwag yn dibynnu ar 
uchder a hyd eich ffens.

6. Gallwch wneud y ffens yn fwy llydan fyth 
drwy wneud llinell arall yn gyfochrog â’r 
gyntaf, a gwagle rhyngddynt, i’w llenwi 
â deunydd sy’n weddill o blanhigion a 
dorrwyd.

7. Casglwch rywfaint yn fwy o frigau a ffyn hir 

Hudo’r Pry Genwair
Rhowch gais ar y gweithgaredd yma pan fydd y 
tir ychydig yn wlyb, naill ben i’r diwrnod.

Mae pry genwair yn sensitif i ddirgryniadau sŵn, 
ac fe ddônt i’r wyneb os clywant y math cywir o 
sŵn.  Mae adar yn tapio’u  traed mewn mannau 
glaswelltog yn yr un symudiad ailadroddus. 
Gall gymryd rhywfaint o amser, ond dylai pry 
genwair ddod i’r wyneb. Gofalwch nad ydych yn 
camu ar unrhyw rai a welwch, cyfrwch faint y 
gallwch eu gweld.

Celf Guddliw Naturiol
Lluniwch luniau cuddliw naturiol, prydferth gyda’r gweithgaredd crefft awyr-agored gwych yma. 
Sut i’w wneud:
1. Yn gyntaf anfonwch y plant ar helfa sborion naturiol o gwmpas yr ardal y tu allan i’ch clwb.
2. Unwaith y byddant wedi casglu eitemau megis dail, brigau, cregyn malwod etc, dowch â nhw i gyd yn ôl i 

mewn i gylch a thrafodwch yr eitemau y cadwyd hyd iddynt.
3. Gadewch i bob plentyn ddewis eitem o’r pentwr ac atodwch yr eitem at ddarn o bapur plaen.
4. Gan ddefnyddio sialc neu bastelau gall y plant geisio gwneud – a pharhau - patrymau o’r gwrthrychau gan 

ddefnyddio lliwiau tebyg.
5. Daliwch i liwio o gwmpas y gwrthrych nes ei bod yn anodd gweld ym mhle y mae’r gwrthrych ei hun yn 

dechrau.
6. Ac wele! Darlun o guddliw naturiol hardd.

Bwydwyr Adar o Bwmpenni
Bydd arnoch angen
• Pwmpen
• Ffyn
• Hadau Adar
• Llinyn i hongian

Beth i’w wneud
1. Yn gyntaf torrwch y bwmpen yn ei hanner a sgwpiwch y tu mewn allan fel bod gennych 

2 fowlen yn weddill.
2. Gan ddefnyddio sgriwyrrwr, gwnewch 3 twll yn agos at frig y bwmpen, clymwch linyn 

drwy’r tyllau a’u hatodi at ei gilydd ar y brig i wneud hongiwr.
3. Gwnewch dri thwll mwy yn y gwaelod, digon mawr i wthio ffon drwyddynt, i wneud man 

sefyll i’r adar.
4. Prociwch i wneud ambell i dwll draenio ar waelod eithaf y bwmpen i ganiatáu i law allu 

diferu drwyddynt.
5. Llenwch y bwmpen â hadau adar a’i hongian mewn lle addas y tu allan.

Llifyn Croen Winwn/Nionyn, patrymau 
ardderchog wrth ddefnyddio dail 

ac wyau!
Bydd arnoch angen:
• Casglu dail bychain, main, neu 

defnyddiwch ddail perlysiau
• Wyau
• Crwyn Winwns/Nionod
• Finegr
• Dŵr
• Sanau pen-glin wedi’u torri’n dair rhan
• Cotwm i glymu neilon y sanau pen-glin
• Padell
 

Beth i’w wneud:
1. Berwch y crwyn winwns/nionod mewn dŵr 

berwedig, gyda sblash o finegr am tua 
hanner awr.

2. Draeniwch y crwyn winwns/nionod. Mae’n 
debyg i lifyn. Gadewch i oeri.

3. Coginiwch yr wyau mewn padell ar wahân 
nes eu bod wedi berwi’n galed. Gadewch 
i oeri.

4. Rhowch y dail ar ben plisgyn yr wy, 
orchuddio â darn o neilon y sanau; 
clymwch hwn yn dynn â’r cotwm. Rhowch 
yr wyau ar un ochr.

5. Rhowch y llifyn croen winwn/nionod mewn 
padell i fudferwi.

6. Rhowch yr wyau yn y badell, gan fod 
yn ofalus gan y gall y dŵr fod yn boeth; 
gallech ddefnyddio llwy i roi’r wyau yn y 
badell.

7. Gadewch iddyn nhw fudferwi am 8 munud.  
8. Diffoddwch yr hob a chymerwch yr 

wyau allan; unwaith y byddan nhw’n oer 
cymerwch y neilon oddi ar yr wyau, yna 
tynnwch y dail oddi ar yr wyau.  

Sut ydych chi’n ei wneud?
Dechreuwch â llun o sgerbwd i’r plant iau. 
Dechreuwch drwy adeiladu’r sgerbwd gan osod 
y benglog (carreg fawr) ar arwyneb gwastad 
addas y tu allan. Pa rai sy’n dod nesaf? Gan 
weithio’ch ffordd i lawr y  sgerbwd, yn araf 
drwy’r prif esgyrn yn y corff gan ddefnyddio’r 
defnyddiau a gasglwyd i’w cynrychioli. 
Cymharwch y sgerbydau gorffenedig ac 
aseswch rai eich gilydd. Ymestynnwch drwy 
ychwanegu darnau ychwanegol o’r corff. Bydd arnoch angen

• Brigau bychain (byddai rhai’r gollen yn 
wych!)

• Dail
• Mwsogl
• Glaswellt
• Conau

Dull
1. Yn gyntaf casglwch yr eitemau a restrir 

uchod i’w defnyddio i greu’r nyth.

2. Mewn grwpiau bychain neu barau, 
ffurfiwch adeiladwaith y nyth drwy osod y 
brigau bychain mewn cylch.

3. Efallai yr hoffai rhai ddefnyddio brigau’r 
gollen a’u rhyngblethu i roi mwy o sylwedd 
i’r  adeiladwaith.  

4. Nesaf gosodwch gymysgedd o ddail a 
mwsogl y tu mewn i’r adeiladwaith o frigau.

5. Os oes gennych unrhyw deganau meddal 
o Wiwerod, gosodwch nhw yn y nyth i’w 
phrofi. 
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Nid oes fyth amser gwell i weithio ar nodau 
newydd, syniadau enwyd a ffyrdd newydd 
o weithio - amser cadarnhaol i roi yn eu lle y 
syniadau a oedd gan eich Lleoliad, ond nad 
oedd erioed wedi bod â’r amser i wneud. A 
yw’ch Lleoliad wedi bod yn edrych ar fod yn fwy 
cynhwysol, defnyddio mwy o Gymraeg, neu 
wneud mwy i helpu’r amgylchedd? A yw’ch staff 
wedi bod yn meddwl am ymgynghori â’r plant 
ar yr hyn y maen nhw’n eu hoffi neu ddim yn eu 
hoffi am y Clwb? A ydy’ch Lleoliad am fod yn 
iachach, ond ddim yn siŵr ym mhle i ddechrau? 
Rydym wedi bod yn brysur yn datblygu cyfres 
o anodau ’10 Ffordd o’, i gefnogi’ch Lleoliad 
â syniadau ar sut y gall fod yn fwy amrywiol 
ddiwylliannol, cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, 
bod yn fwy amgylcheddol gyfeillgar a defnyddio 
llais y plant i helpu i  lunio’ch Lleoliad, a llawer 
mwy i ddilyn dros yr ychydig fisoedd nesaf. 
Dyma rai ffyrdd yn gall eich Lleoliad ddechrau’r 
tymor newydd a rhoi ar waith y newidiadau 
bychain hynny yr ydych wedi bod yn bwriadu 
eu gwneud:

1. Siaradwch â’r plant sy’n 
mynychu eich Lleoliad - 
gofynnwch iddyn nhw 
sut le y maen nhw’n 
dymuno i’w Clwb 
Allysgol fod y 
tymor yma. Beth 
maen nhw’n ei 
fwynhau neu 
ddim yn ei 
hoffi? Pa 
f y r b r y d a u 
a fydden 
n h w ’ n 
hoffi eu 
cael? Pa 
gemau ac 
adnoddau 
a fydden 
nhw’n hoffi 
eu cael? 
Y s t y r i w c h 
lunio wal 
s y n i a d a u 
lle gall plant 
bostio eu 

syniadau.
2. Cyflwynwch wythnosau ar thema, lle bydd 

yr holl weithgareddau, gemau, adnoddau 
a byrbrydau wedi eu seilio ar thema, llyfr 
neu ffilm arbennig. Gofynnwch i’r plant 
benderfynu pa thema a ddylai fod nesaf 
ac i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer pob 
tymor. 

3. Archarwyr Achub y Blaned - Ystyriwch 
enwebu plentyn bob wythnos i fod yn 
‘Archarwr Achub y Blaned’ a fydd yn cadw 
llygad ar bethau - gwirio bod y goleuadau 
wedi’u diffodd pan nad ydyn nhw’n cael eu 
defnyddio, yn gwirio bod y tapiau wedi’u 
troi i ffwrdd, a bydd yn cadw llygad ar 
ailgylchu. Wyddoch chi ddim, efallai fod y 
Greta Thunberg nesaf yn eich gofal!  

4. Defnyddiwch eich llyfrgell leol - Yn prynu 
llyfrau newydd i’ch Clwb o hyd? Gofynnwch 
i’ch llyfrgell os gallan nhw gynnig dewis o 

lyfrau i’w casglu neu eu trosgludo yno’n 
rheolaidd. Os yw’ch clwb yn agos at 
lyfrgell, trefnwch fod y plant yn mynd yno 
ar ymweliadau rheolaidd i’ch arbed rhag 
prynu mwy o lyfrau. Gofynnwch i’r rhieni 
roi unrhyw lyfrau nad oes arnyn nhw eu 
hangen gartref. A pheidiwch ag anghofio 
cadw llygad ar agor am lyfrau sy’n eich 
dysgu am yr amgylchedd hefyd!

5. Gofynnwch i’r plant wneud gwaith 
ymchwil a datblygu calendr blwyddyn o 
ddigwyddiadau a dathliadau diwylliannol, 
a chynlluniwch weithgareddau, byrbrydau, 
gemau a thrafodaethau o gwmpas pob un. 
Mae’n bwysig bod gweithwyr Gofal Plant 
a Chwarae’n defnyddio’r dathliadau hyn i 
sôn am y rheswm y maent nhw’n dathlu 
a’i ystyr.

6.  Dewiswch lyfrau, llenyddiaeth, posteri 
a ffilmiau sy’n cynnwys cymeriadau sy’n 
cynrychioli pob plentyn. Lle nad yw hyn 
yn bosibl, ewch ati i greu eich rhai eich 
hunain. Mae’n bwysig bod plant yn gallu 
uniaethu â nhw eu hunain a’u teuluoedd 

yn yr holl adnoddau chwarae.
7. Anogwch a chefnogwch 

staff i gofrestru ar gwrs iaith 
Gymraeg. Ceisiwch wneud hyn 

fel tîm os gallwch gefnogi eich 
gilydd.
8. 8. 

Cyflwynwch ffrind 
Cymraeg ar ffurf tegan 
neu byped sy’n 
ymweld â’ch Lleoliad 
y n rheolaidd am ‘awr 
Cymraeg yn unig’ a 
phan fydd ar y silff 
neu wrth y bwrdd 
dim ond Cymraeg y 
gellir ei siarad.

Mae pob un o’n 
hadnoddu 10 
Ffordd o …..’ i’w 
gweld ar ein tudalen 

newyddion, a mwy i 
ddilyn dros yr ychydig 

fisoedd nesaf, felly 
gwyliwch amdanynt!

Tymor newydd, 
Syniadau newydd
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