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ddefnyddio’r Gymraeg yn eu lleoliad gofal 
plant, a hyd yn oed i annog y teulu cyfan i 
ddefnyddio mwy ar yr iaith.
Fe welwch ein cynlluniau trwy gydol y 
rhifyn hwn; mae un ar gyfer pob lleoliad, 
boed  ei  iaith yn Saesneg, Cymraeg neu 
ddwyieithog. Byddwch yn darllen am ein: 
Addewid Cymraeg a gafodd sêl bendith 
Comisiynydd y Gymraeg, Y Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol, Llywodraeth 
Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru.

Mae prosiect CYMell, a  fydd yn 
cefnogi lleoliadau cyfrwng-Cymraeg 
anghofrestredig i gofrestru, yn cynyddu 
nifer y Gweithwyr Chwarae cymwysedig 
sy’n hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg 
ynghyd â chronfa grant i gefnogi’r gwaith 
hwn i gyd. 

Work Welsh – prosiect Camau a fydd yn 
cynyddu’r nifer o Weithwyr Chwarae sy’n 
dysgu Cymraeg a chynyddu’r defnydd o’r 
iaith. 

Rydym yn falch o adeiladu ar ein Cynnig 
Cymraeg ein hunain trwy gyflwyno 
Porth Perthynas Cwsmeriaid dwyieithog 
newydd sbon  lle bydd modd i’n clybiau ein 
diweddaru ar sut maen nhw’n eu rhedeg, 
er mwyn eu cefnogi gyda’r marchnata 
perthnasol i roi’r adnoddau sydd eu hangen 
arnynt fwyaf yn ôl sut maen nhw’n darparu 
eu gwasanaeth, boed trwy eu hiaith 
ddewisol, eu math o reolaeth neu’r lle y 
maen nhw.  Bydd yr holl wybodaeth y maen 
nhw’n ei ddarparu yn ein galluogi i adrodd 
yn rymus i Lywodraeth Cymru am gyflwr y 
sector a’r hyn sydd ei angen i’w gefnogi i 
oroesi. Bydd pob clwb yn cael gwahoddiad 
i’r porth, ac rydym yn eu hannog i gofrestru 
a mewngofnodi.

Jane O’Toole
Prif Swyddog Gweithredol

Llythyr gan y Prif Swyddog 
Gweithredol........................................2   
Newyddion Clybiau.........................4
Gwobrau 2023.............................6 - 7
Syniadau Codi Arian......................8
Gweithgareddau Cymreig...............9
Comisiynydd y Gymraeg ...........10-11
Prosiectau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Y Ganolfan Dysgu
Cymraeg Genedlaethol .................13
Cwrdd â’r Tîm........................14 - 15
Tyfu’ch Gwledd eich Hun............16
Hanes Cymru..........................20 - 21
Lleoliad Cymreig o Ansawdd..22-23
Gweithgareddau.....................24

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

Mae gan ein cynllun strategol at 2024 nod 
yn canolbwyntio ar ddiwylliant Cymru, bydd 
y rhifyn hwn yn nodi sut rydym yn anelu 
at fwy o ymwybyddiaeth o’r dreftadaeth 
gyfoethog ac amrywiol sef Cymru, gan 
warachod yr iaith, yr amgylchedd a’r 
dreftadaeth ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol mewn diwylliant gwydn, mwy 
cyfartal. 

Byddwn ni’n dangos sut y gall y gymuned 
Gofal Plant Allysgol gefnogi’r weledigaeth o 
1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.   

Beth mae Cymraeg yn ei olygu i mi?
Wrth dyfu fyny yng nghanol y Bannau 
Brycheiniog mae fy hunaniaeth Gymreig 
wastad wedi bod yn ganolog i fy mod i. 
Yn blentyn ifanc gyda Chymraeg fel iaith 
gyntaf ar ochr fy mam o’r teulu, ro’n i wedi 
cael tipyn go dda o’r iaith o oedran ifanc; 
fodd bynnag,  â’m tad yn Gymro   Saesneg 
ei iaith, dyna oedd fy iaith gyntaf i. 

Roedd Eisteddfod yn rhan fawr o fy 
mhlentyndod a bûm yn mynychu’n 
gyson gystadlaethau’r Urdd yn ystod fy 
mlynyddoedd yn yr ysgol gynradd. Fy atgof 
cyntaf oedd cerdd o’r enw “Mae gennym 
Polly Parrot” a’m hatgof parhaol o mam 
oedd hi ar ben ei thennyn ar ddiwedd y 
dydd ar ôl eistedd trwy (yn ei geiriau hi) 
“gannoedd” o ddatganiadau yn y rownd 
Cylch; fe rewaisi  ar y llwyfan wedi mynd 
drwodd!  :)

Un o’r pethau dwi’n eu difaru erioed yw 
nad oeddwn i’n gwneud digon gyda fy 
nysgu Cymraeg i ddod yn rhugl. Felly, un 
o fy nodau personol yn y blynyddoedd 
nesaf yw gweithio’n galed i wireddu hyn, 
gwella fy Nghymraeg a gallu cymryd rhan 
lawn drwy gyfrwng y Gymraeg. Gadewch 
i ni ddweud ei fod yn waith ar y gweill, a 
dwi’n ddiolchgar iawn i’r tîm cyfan yma 
sy’n fy nghefnogi’n gyson ac yn fy annog i 
ymarfer a defnyddio fy Nghymraeg yn yr 
amgylchedd gwaith.

Fel sefydliad, rydym wedi bod yn hynod 
ffodus o dderbyn cyllid gan Lywodraeth 
Cymru, i gefnogi’r sector, i gynyddu’r 
defnydd o’r Gymraeg,  gwneud gofal 
plant cyfrwng Cymraeg yn fwy cadarn ac i 
gynyddu nifer y Gweithwyr Chwarae hefyd 
gan ddefnyddio’r iaith a galluogi’r plant a’r 
teuluoedd y maent yn gofalu amdanynt 
i’w defnyddio hefyd. Yn ein harolwg rhieni/
gofalwyr a gyhoeddwyd yn ddiweddar, 
mynegodd sawl rhiant fanteision y 
cyfleoedd yr oedd ga eu plant i ddysgu neu 

Beth mae Cymru 
yn ei olygu i chi? 

Gall Cymru olygu llawer o bethau i lawer 
o bobl. I rai mae’n wlad sy’n llawn hanes a 
diwylliant tra i eraill mae’n lle heddychlon, 
llonydd ac â harddwch naturiol. Beth bynnag 
mae Cymru yn ei olygu i chi does dim dwywaith 
ei fod yn le arbennig. 
 
Fe ofynnon ni i’n clybiau beth oedden 
nhw’n feddwl am Gymru a bod yn Gymry. Y 
consensws cyffredinol oedd bod pawb yn 
hynod falch o’r iaith a’n gwlad. Er nad yw 
pawb yn gallu siarad yr iaith rydyn ni i gyd yn 
hoffi clywed pobl eraill yn ei siarad weithiau, 
mae’n ein gwneud ni’n hapus hyd yn oed os 
na allwn ni ddeall y cyfan.
 
Rydym yn wlad wladgarol iawn, ac rydym 
yn mwynhau dathlu rhai o ddyddiau 
cenedlaethol fel Dydd Gŵyl Dewi Sant,  Dydd  
Santes Dwynwen, Diwrnod Shwmae/Sumae 
(Diwrnod  Shwmae  Sumae  ) a Dydd Miwsig  
Cymru (Dydd Miwsig Cymru). Mae pawb yn 
cytuno eu bod yn mwynhau’r canu, dawnsio, 
siarad a gwisgo i fyny ar y dyddiau hyn ond yn 
bennaf oll yr hwyl a gaiff pawb. 
 
Does dim dwywaith bod Cymru yn lle 
prydferth i fyw ynddo, mae gennym draethau 
hyfryd a golygfeydd sy’n mynd â’n hanadl. 
Mae ‘na lawer o lefydd i ymweld â nhw, yn 
cynnwys Llangrannog yng Ngheredigion lle 
mae llawer i’w wneud ac mae’n hwyl ymweld 
â chanolfan breswyl yr Urdd; Castell Coch am 
ei fod yn edrych fel castell tywysoges gyda’i 
dyrau crwn a’i waliau coch, ac mae’r Senedd 
â’i phensaernïaeth sydd wedi ennill gwobrau 
yn olygfa gwerth ei gweld. Mae Caerdydd 
hefyd yn ffefryn cadarn fel prifddinas Cymru 
ac mae’r siopau yno’n wych hefyd!
 
Er bod Cymru yn wlad eithaf bach mae yna 
lawer o bobl enwog o fan hyn, a Gareth Bale 
yn un poblogaidd iawn. Mae Dafydd Iwan yn  

adnabyddus, yn enwedig ers cystasdleuaeth 
Cwpan y  Byd eleni.  Ysgrifennwyd ei  gân 
Yma o Hyd ym 1983 ac roedd yn gân brotest 
yn wreiddiol ond mae bellach yn ffefryn 
ffan cadarn. Alex Jones mae cyflwynydd y 
One Show yn hanu o Rydaman ac yn siarad 
Cymraeg rhugl. Mae hi’n hynod falch o’i 
gwreiddiau Cymreig ac yn hyrwyddo’r wlad 
pryd bynnag y gall hi. 
 
Mae Cymru yn enwog am fod yn wlad y gân. 
Mae corau a cherddoriaeth yn ganolog i’r 
rhan fwyaf o ysgolion a chymunedau. Ceir 
nifer o ganeuon enwog Cymreig, yr anthem 
genedlaethol Hen Wlad Fy Nhadau yn un 
o’r rhai mwyaf adnabyddus. Fe’i chenir  bob 
tro gyda balchder, angerdd ac emosiwn ar 
feysydd chwarae cenedlaethol, felly hefyd cân 
sy’n agos iawn at galonau’r Cymry, Calon Lân.  
 
Mae’r Cymry yn hoff iawn o’u bwyd a cheir 
sawl pryd sy’n gwbl Gymreig.  Torth ffrwythau 
draddodiadol lle mae’r ffrwyth yn socian 
mewn te dros nos yw Bara Brith. Mae’n flasus 
o’i weini ag ychydig o fenyn ar ei ben! Ry’n ni i 
gyd yn hoff iawn o Bice-ar-y-ma’n/Cacennau 
Cri; maent yn cael eu coginio ar garreg bobi 
ac yn draddodiadol maent yn cael eu gweini 

gydag ychydig o siwgr. Yn wreiddiol byddai 
glowyr yn mynd â nhw i weithio fel byrbryd 
gan eu bod yn eithaf cadarn a ddim yn 
crynu. Heb anghofio, wrth gwrs, y genhinen, 
arwyddlun cenedlaethol Cymru. Mae hyn i’w 
weld mewn llawer o brydau traddodiadol 
megis Selsig Morgannwg a Chawl.  
 
Mae ein hiaith a’n diwylliant Cymraeg yn 
hynod o arbennig i ni, rydyn ni’n unigryw 
yn yr hyn sydd gennym a’r hyn rydyn ni’n ei 
ddathlu. Prin yw’r  bobl mewn gwledydd eraill 
sy’n gallu siarad na deall Cymraeg, sydd yn ei 
gwneud fel iaith yn hynod arbennig!  Mae’n 
bwysig ymarfer Cymraeg mewn lleoliad - hyd 
yn oed yn achlysurol - gan y bydd plant yn 
magu’r hyder i’w ddefnyddio os ydyn nhw’n ei 
chlywed ddigon.
 
Os hoffech roi mwy o gyfleoedd Cymraeg i’ch 
lleoliad gallwch gofrestru ar ein  cwrs Camau 
neu ystyried ennill yr Addewid Cymraeg; bydd 
hyn yn rhoi i leoliadau gamau uchelgeisiol 
a hwyliog i rannu’r Gymraeg gyda’r staff, y 
plant a’u teuluoedd. Cysylltwch â’ch Swyddog 
Datblygu Busnes Gofal Plant am fwy o fanylion 
os oes gennych ddiddordeb.

Llongyfarchiadau i’r holl Glybiau 
Gofal Plant Allysgol yn eu ceisiadau llwyddiannus am 
ariannu gan Moondance, a gynhaliwyd gan Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs.

Mae £13,000 wedi ei ddyfarnu i Glybiau Gofal Plant 
Allysgol ledled Cymru i agor darpariaeth neu i gynnal eu 
darpariaeth bresennol.

Mae rhai grantiau’n dal ar gael; os ydych chi’n credu 
y byddai eich Clwb Gofal Plant Allysgol ar ei ennill o 
dderbyn rhywfaint o ariannu, cysylltwch â ni i weld beth 
sydd gennym i’w gynnig.

Cysylltwch â’ch swyddfa ranbarthol am fwy o wybodaeth.

Annwyl Aelod Annwyl Aelod 
o Glwb Gofal o Glwb Gofal 
Plant Allysgol...Plant Allysgol...

Cewch gysylltu â’r Tîm Cenedlaethol 
a Thîm De Dwyrain Cymru 
drwy ffonio: 029 2074 1000,

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

Llanisien, Caerdydd. CF14 5UW

I siarad gyda â Thîm Gogledd Cymru 
ffoniwch: 01492 536318,

ebostiwch: info-nw@clybiauplantcymru.org
neu anfonwch lythyr 19, Princes Drive,

Bae Colwyn. LL29 8HT

Cysylltwch 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

Cysyllwch
â ni!

mailto:info@clybiauplantcymru.org
http://www.clybiauplantcymru.org
mailto:info@clybiauplantcymru.org
mailto:info-nw@clybiauplantcymru.org
mailto:info-ww@clybiauplantcymru.org
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Ein Cymru Ni
TEMPS, Wrecsam

Pob Lwc!
Pob lwc i Leanne Smith sydd wedi cymryd 
drosodd  Clwb Hwyl Cwmlai yn Nhonyrefail. 
Gyda chefnogaeth y Swyddog Datblygu 
Busnes Gofal Plant, mae’r clwb wedi dod 
yn gwmni cyfyngedig ac yn y broses o ail-
gofrestru gyda’r Arolygiaeth Gofal Cymru. 
Mae hyn yn sicrhau bod gan y clwb strwythur 
rheoli cadarn yn ei le, sy’n golygu gobeitho 
y byddan nhw’n darparu gofal plant am 
flynyddoedd i ddod. 

Pob lwc gyda’r ail-gofrestru!

Dechreuadau Newydd!
Pob lwc i Hwb Afterschool yng Nghaerffili 
sydd wedi agor yn ddiweddar. Lleolir y clwb 
yng Nghanolfan Gymunedol Pentwynmawr 
ac mae’n darparu gofal ar ôl ysgol. Unwaith 
y byddant wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth 
Gofal Cymru, byddant hefyd yn darparu Clwb 
Brecwast a Chlwb Gwyliau. 

Pob lwc am ddyfodol disglair o’n blaenau!

Llwyddiant Grant 
Cyfalaf Bach Abertawe

Mae Darparwyr Gofal Plant a Chwarae yn 
Abertawe, sydd wedi cofrestru ag Arolygiaeth 
Gofal Cymru, wedi bod yn dathlu eu 
llwyddiannau ar ôl derbyn cyllid gan Grant  
Cyfalaf Bach eu hawdurdod lleol. Mae’r cyllid, 
sef hyd at £10,000.00 y lleoliad, yn galluogi 
lleoliadau i ymgymryd â gwahanol weithiau 
cyfalaf megis adnewyddu cyffredinol, paentio, 
gwella mannau awyr agored a phrynu offer 
TG, yr holl gyllid a ddyfarnwyd i’w wario erbyn 
Mawrth 31ain 2023. Edrychwn ymlaen at weld 
y gwelliannau cyffrous y bydd ein lleoliadau’n 
ymgymryd â nhw!  

Rydym am wybod beth mae byw yng 
Nghymru yn ei olygu i’r plant sy’n mynychu’r 
clybiau rydym yn eu cefnogi. Gyda’r plant, 
os gwelwch yn dda, a allech chi ateb y 
cwestiynau canlynol?

Enw’r Clwb: TEMPS
 
Beth mae byw yng Nghymru yn ei olygu i chi 
a’r plant yn eich lleoliad? Rydym ni yn TEMPS 
wrth ein boddau yn byw lle mae cefn gwlad yn 
agos atom er mwyn cael  ymweld â’n Coedlan 
leol, Maes Y Pant.  
  
Beth yw dy hoff lefydd yng Nghymru i ymweld 
â nhw? Maes y Pant, y coed ger ein clwb ni , 
da ni wrth ein bodd yn mynd i Neuadd y Parc 
ddim yn bell o Wrecsam; dan ni’n mynd i bob 
clwb Gwyliau Haf.
  
Enw 3 Cymry byd-enwog Catrin Finch, Dylan 
Thomas, Tom Jones
  
Pa ymadroddion neu eiriau Cymraeg ydych 
chi’n eu defnyddio yn eich clwb? Bore Da. Sut 
wyt ti?  Diolch. Prynhawn da. Nos da. Croeso
  

Beth yn eich barn chi sy’n arbennig am ein 
hiaith a’n diwylliant Cymraeg? Mae gan 
y diwylliant Cymraeg gerddoriaeth hyfryd 
rydyn ni’n hoffi gwneud dawnsio gwerin yn y 
Gymraeg, mae’r iaith yn anodd ei dysgu!
  
Beth yw dy hoff gân Gymraeg? Gwŷr Harlech
  
Pa fwyd Cymreig wyt ti wedi trio? Pice ar y 
maen, cawl cennin a tatws
  
Pam rydych chi’n meddwl ei bod hi’n bwysig 
rhoi cyfleoedd i blant archwilio’r iaith a’r 
diwylliant Cymraeg mewn lleoliad tu allan i’r 
ysgol? Rydym wedi dewis byw yng Nghymru 
felly mae’n bwysig parchu ein traddodiadau.
        
Dywedwch wrthym am unrhyw ieithoedd 
eraill rydych chi’n eu defnyddio a 
diwylliannau eraill rydych chi’n eu dathlu yn 
eich clwb. Rydym yn ceisio dysgu rhai geiriau 
Wcraineg gan fod gennym aelod newydd o’r 
clwb a’i fam yn gweithio yn ein clwb.
  
Mae ein Haddewid Cymraeg yn gosod camau 
uchelgeisiol a hwyliog i rannu’r Gymraeg â’r 
staff, y plant a’u teuluoedd. Os hoffech ragor 
o wybodaeth am hyn cysylltwch â ni!

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Clwb Hwyl, Sir y Fflint 
sydd newydd ddod yn Sefydliad Corfforedig 
Elusennol (SCE) ac sydd wedi cofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). 

Dyma ambell air a rannodd y clwb yn garedig 
am ein cefnogaeth

Bu Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn ein 
helpu i sefydlu ein pwyllgor a chofrestru fel 
Sefydliad Corfforedig Elusennol. Roedd hyn 
yn amhrisiadwy gan ei fod yn golygu bod yr 
ymddiriedolwyr yn cael eu diogelu rhag bod 
yn atebol am golledion. Hefyd,  mae Clybiau 
Plant Cymru Kids’ Clubs wedi ein helpu 
drwy’r broses o gofrestru gyda’r Arolygiaeth 
Gofal, gan ddatblygu ein rhagolwg llif arian 
a gwneud cais am gyllid.  Mae’n bwysig bod 
yn lleoliad yn gofrestredig ag Arolygiaeth 
Gofal Cymru gan y credwn fod yn sicrhau 
darpariaeth gofal plant o ansawdd uchel. 
Roedd ar ei rhieni angen clwb  sydd ar agor 
tan 6yh; Dim ond trwy gofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru yr ydym wedi 
gallu gwneud hyn. Trwy gofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru, rydym wedi gallu 
cynnig Gofal Plant am Dreth a’r Cynnig Gofal 
Plant, gyda’r ddau yn galluogi rhieni i gael 
mynediad at ofal plant fforddiadwy.

Cofio Ffrindiau
Yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs roeddem yn drist iawn o glywed am farw dwy 

o’n dysgwyr rhyfeddol a hoffem dalu teyrnged iddynt.
 
Bu Mariann Griffiths yn dysgu gyda Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs dros yr ychydig 
flynyddoedd diweddar, gan, yn gyntaf gwblhau eu Lefel 2, ac yna symud ymlaen yn 
hynod o dda gyda Lefel 3.  Yn ddysgwraig garedig a moesgar, a werthfawrogwyd gan 
eraill, roedd hithau yn barchus o eraill. Roedd  gan Mariann berthnasoedd gwych â 
phawb a oedd yn ei hadnabod, yn blant, cydweithwyr a staff Clybiau Plant Cymru Kids’ 
Clubs. Roedd yn eiriolwr da iawn dros chwarae, gan gyflwyno’r her o risg mewn chwarae 
i’w lleoliad, ac yn aml yn newid safbwyntiau ei chydweithwyr, yn ogystal â Phennaeth yr 
Ysgol. Roedd gan Mariann angerdd dros Waith Chwarae, dros ddarparu amrywiaeth o 

gyfleoedd chwarae i’r plant a darpariaeth chwarae o ansawdd. 
Bydd pawb â’u hadnabu’n gweld ei heisiau’n fawr.
 
Roedd Deborah Ivins yn ddysgwraig a werthfawrogwyd gan 
eraill, a gafodd gymaint o effaith yn ystod sesiynau ac yn un 
gefnogol iawn i’w chyd-ddysgwyr. Roedd Deb yn  garedig, yn 
barchus o eraill ac yn eu derbyn, a dyma ddim ond ychydig o 
nodweddion a phriodoleddau Gweithiwr Chwarae da. Roedd ei 
hangerdd dros chwarae a gwaith chwarae yn hynod, ac roedd 
yn llawn brwdfrydedd wrth ddod â newidiadau cadarnhaol i’w 
lleoliad a darparu ar gyfer y plant yno gyfleoedd chwarae da, 
wedi eu dewis yn rhydd.

Roedd Deb yn ymroddgar iawn i’w cymhwyster mewn Gwaith Chwarae, a gwyddom 
faint a olygodd iddi i’w ennill. Ers ei cholli, mae ein Swyddogion Hyfforddi, wedi eu 
hysgogi gan ba mor ardderchog yr oedd Deb wrth hyfforddi a’u cymell i wireddu eu 
breuddwyd o fod yn Weithiwr Chwarae cymwysedig; maent wedi adolygu’r dystiolaeth 
a gyflwynodd ac wedi casglu geirdaon tystion a thystiolaeth o’r sesiynau ar-lein i 
sicrhau ei bod yn derbyn y Wobr Lefel 3 mewn Pontio i Waith Chwarae yr oedd mor 
haeddiannol ohoni.

Newyddion Clybiau

CYMell
Mae’n bleser mawr  gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs 
gyhoeddi prosiect cyffrous newydd, diolch i ariannu gan 
Lywodraeth Cymru a dderbyniwyd drwy bartneriaeth 
CWLWM.  

Gwyddom fod rhieni’n ei chael yn anodd dod o hyd i 
ddarpariaeth Gofal Plant Ôl-ysgol a Gwyliau sydd o 
ansawdd da ac wedi ei gofrestru ag Arolygiaeth Gofal 
Cymru (AGC), sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Gwyddom hefyd am fuddion bod â mynediad at leoliadau 
cyfrwng-Cymraeg lle gall plant chwarae a chymdeithasu 
trwy ddefnyddio’r Gymraeg – a phwysigrwydd hyn wrth 
iddynt symud ymlaen gyda’u haddysg gyfrwng-Cymraeg.   
Y sector gofal plant a gwaith chwarae sydd yn y sefyllfa 
orau i gefnogi’r cynnydd yn y Gymraeg mewn plant y tu 
allan i’r ysgol, gan gefnogi gweledigaeth Llywodraeth 
Cymru o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a bydd 
ein prosiect CYMell yn ceisio cefnogi darpariaeth gofal 
plant cofrestredig AGC o safon ar gyfer plant a theuluoedd 
sy’n fwy afforddiadwy.

Nod CYMell yw:
• cefnogi lleoliadau Gofal Plant Allysgol cyfrwng-

Cymraeg a dwyieithog i gofrestru ag AGC, gan roi 

cyfle iddynt gefnogi’r iaith Gymraeg a hefyd gynnig 
gofal plant mwy fforddiadwy er mwyn cynorthwyo 
teuluoedd i ddychwelyd i’w gwaith neu hyfforddiant 
drwy alluogi lleoliadau i gyflenwi’r Cynnig Gofal Plant 
a Gofal Plant Di-dreth.

• hyfforddi unigolion sy’n siarad Cymraeg mewn Gwaith 
Chwarae, gan gael gwared ar rwystr cymhwyster 
sy’n atal clybiau rhag dod yn gofrestredig ag AGC.    
Yn ychwanegol at hyn bydd modd i gyflogwyr gael 
mynediad at fwrsariaeth i’w  cyflogeioni i’w cefnogi. 

• cefnogi lleoliadau â’n Swyddogion Datblygu 
Busnesau Gofal Plant Iaith Gymraeg ymroddedig. 

• darparu cronfa grantiau i gefnogi lleoliadau sy’n 
dangos ymroddiad i gofrestru, gan  eu galluogi i dalu 
costau staff yn mynychu hyfforddiant a’r oriau sydd 
ynglŷn â gweithio tuag at gyflwyno cais i gofrestru. 

Os hoffech wybodaeth bellach gofynnwn ichi gysylltu 
â’ch swyddfa leol:

De Dwyrain Cymru: info@clybiauplantcymru.org
Gogledd Cymru: info-nw@clybiauplantcymru.org

Gorllewin Cymru: info-ww@clybiauplantcymru.org

mailto:info@clybiauplantcymru.org
mailto:info-nw@clybiauplantcymru.org


Cynhaliodd Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs 
ein Cynhadledd a Seremoni Wobrwyo Allysgol 
ar Chwefror 8ted 2023, gan adeiladu ar 
lwyddiant ein cynhadledd ar-lein gyntaf 
y llynedd. Er y byddai wedi bod yn hyfryd 
dathlu’r cyflawniadau yn bersonol, cafwyd 
gwelliant i hygyrchedd y platfform ar-lein a 
oedd yn ffrydio’n fyw ar Youtube, ac roeddem 
yn falch o allu croesawu cynifer o Glybiau 
Gofal Plant Allysgol i’n digwyddiad. Diolch 
i’n siaradwyr gwadd am roi diweddariadau 
mor llawn o wybodaeth, perthnasol a 
diddorol: Nicola Edwards a Rebecca Johnson 
(Llywodraeth Cymru), Kevin Barker a Dawn 
Duffy (Arolygiaeth Gofal Cymru) a Janet King 
(NCFE).

Lansiwyd naw gwobr ym mis Hydref y llynedd, 
a chawsom lawer o enwebiadau teilwng 
ar eu cyfer, a oedd yn arddangos y gwaith 
ardderchog sy’n cael ei wneud yn y sector 
i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i blant, 
teuluoedd a chymunedau. Llongyfarchiadau 
i’r Gweithwyr Chwarae a enwebwyd, y 
Gwirfoddolwyr, Pwyllgorau a Chlybiau ar hyd 
a lled Cymru a’r enillwyr. Y mae wir yn fraint 
eich cefnogi chi a’ch clybiau.

Enillwyr Gwobrau Gofal 
Plant Allysgol 2023
Gweithiwr Chwarae y Flwyddyn: Ross Dingle 
@ Clwb Carco, Pwll Coch (Caerdydd)   
Gweithiwr Chwarae sy’n ymgorffori’r 
Egwyddorion Gwaith Chwarae ac sydd wedi 
mynd yr ail filltir i roi gwasanaeth rhagorol i 
blant, rhieni/gofalwyr a’r gymuned leol.

“Mae Ross yn mynd ymhellach a thu hwnt 
yn ei ymdrech i wneud yn sicr bod y plant yn 
cael cyfleoedd gwych i chwarae. Mae’n mynd 
o’i ffordd i ymgeisio am grantiau ac ariannu 
ychwanegol i wneud yn siŵr y gall pob plentyn 
o bob cefndir fynychu’r clwb, ac mae’n rhedeg 
sesiynau ychwanegol yn ystod gwyliau’r ysgol 
pa bryd bynnag y bydd hynny’n bosibl. Mae 
hyn yn amhrisiadwy i’r plant ac i’r rhieni/
gofalwyr. Mae’n trefnu gweithgareddau 
hwyliog ychwanegol i’r plant ac yn annog 
chwarae cynhwysol i bawb, yn cynnwys plant 
ag anghenion ychwanegol. Y mae’n seren go 
iawn ac yn ased gwerthfawr iawn i gymuned 
Ysgol Pwll Coch. Fe allwch weld effaith hyn ar 
y plant o ran eu llesiant a’r cyfleoedd i gadw’n 
ffit ac ymarfer eu cyrff.”

Clwb Allysgol y Flwyddyn: Dylan’s Den 
(Rhondda Cynon Taf) Clwb Gofal Plant 
Allysgol y Flwyddyn (Clwb): Lleoliad sy’n 
ymgorffori’r Egwyddorion Gwaith Chwarae 
ac sy’n enghraifft ragorol o fudd chwarae a 
gofal plant o ansawdd i blant, teuluoedd a 
chymunedau.

“Mae’r gwasanaeth gofal plant a gynigir gan 

Dylan’s Den heb ei ail. Mae’r staff yn gynnes a 
chyfeillgar, ac fe gawson nhw gymaint o hwyl 
gyda’m un fach i pan aeth i’r clwb gwyliau 
yno. Digonedd o weithgareddau ar gynnig, 
a digonedd o chwarae yn yr awyr agored ar 
gynnig; a diddordeb mawr mewn bwyta’n 
iach hefyd. Fe gafodd hi gymaint o hwyl yno, 
yn chwarae,  dawnsio a gwneud smwddis, 
doedd hi ddim  eisiau dod adre!  

Sefydlwyd Dylan’s Den yn 2008 gan grŵp o 
rieni ac arnynt angen gofal plant dibynadwy, 
un  y gellir ymddiried ynddo ac un fforddiadwy, 
yn y Rhondda.  Mae’r ddarpariaeth ar gael i 
bawb, ac mae’r gweithgareddau a gynigir i’r 
plant yn cefnogi pob agwedd ar eu datblygiad 
ac yn rhoi cyfle iddyn nhw gyrraedd eu 
potensial llawn.” 

Hyrwyddwyr Cynhwysiant: Tiddlywinks (Tai-
bach, Castell-nedd Port Talbot) Hyrwyddwyr 
Cynhwysiant (Clwb) Clwb Gofal Plant Allysgol 
sy’n gweithio’n galed i roi darpariaeth 
gynhwysol ac o ansawdd, ac i gefnogi 
hygyrchedd i’r holl blant, staff a theuluoedd. 

“Mae ein gwerthoedd cynhwysiant yn destun 
balchder i ni. Teimlwn fod gan bawb yr hawl 
i gael eu cynnwys, a dy’n ni byth yn gwrthod 
unrhyw un. Byddwn yn cefnogi plant a 
theuluoedd orau y gallwn. Un enghraifft: - Fe 
gawsom fachgen a ddaeth atom mewn tacsi 
yr holl ffordd o Abertawe. Roedd y lleoliadau a 
oedd yn lleol iddo’n ei chael hi’n anodd ymdrin 
â’i ymddygiad. Yn ffodus, bu modd i ni ei 
gefnogi ef a’i deulu. Roedd iaith yn un rhwystr, 
ac roedd e’n rhwystredig iawn. Fe wnaethom 
ni ganolbwyntio ar y gweithgareddau yr oedd 
e’n ei fwynhau cyn symud ymlaen.”

Hyrwyddwr Chwarae: Elemental Adventures 
CIC (Ceredigion) Hyrwyddwr Chwarae (Clwb) 
Clwb Gofal Plant Allysgol sydd wedi hyrwyddo 
hawl plant i chwarae ac sydd wedi ymdrechu 
i ddarparu cyfleoedd chwarae o ansawdd da 
i’r plant yn eu gofal. 

“Cynhelir y Clwb yma yn gyfan gwbl mewn 
man awyr-agored, ac mae’r ddarpariaeth 
yn hyrwyddo gwahanol elfennau o chwarae. 
Mae modd i’r plant brofi gwahanol risgiau a 

dysgu am eu lefel bersonol nhw o risg. Mae’r 
clwb hefyd yn weithiol iawn o ran ymgeisio 
am grantiau i wella eu lleoliad awyr-agored, 
e.e. fe wnaethant lwyddo i gael eu h ariannu 
i brynu canopi awyr-agored fel cysgodfan. 
Hefyd, mae eu lleoliad yng nghanol coedlan, 
sy’n rhoi cyfle i’r plant archwilio a dysgu 
o’u hamgylchedd naturiol, gan ddefnyddio 
adnoddau naturiol wrth ddringo, arbrofi a 
defnyddio eu  dychymyg. Gan adael plant i 
fod yn blant.”

Dysgwr y Flwyddyn: Katie Lloyd, Buttons 
& Bows (Caerdydd  Dysgwr y Flwyddyn 
(unigolyn) Dysgwr sydd wedi gweithio’n galed 
i gyflawni neu wneud cynnydd tuag at ennill 
cymhwyster gyda Clybiau Plant Cymru Kids’ 
Clubs. Gallai hyn fod wedi cynnwys cefnogi 
cymheiriaid, cyfrannu’n dda mewn sesiynau, 
gwneud y gorau o’r profiad dysgu, neu 
oresgyn heriau ag angerdd a phenderfyniad. 

“Mae’r ddysgwraig hon wedi ymgysylltu’n 
llwyr â’r hyfforddi. Mae’n herio ffordd pobl 
o siarad am bethau ac wedi bod yn eiriolwr 
dros chwarae. Mae wedi trawsnewid ei 
darpariaeth ac wedi ymgorffori’n llwyr ethos 
Gwaith Chwarae, a thrwy hynny integreiddio 
hawliau plant. Mae wedi cymryd yr hyn y mae 
wedi ei ddysgu a symud ymlaen yn syth i’w 
roi ar waith. Mae hefyd wedi cefnogi ei staff 
i ennill eu cymwysterau eu hunain, da iawn 
Katie!”

Ymroddiad i Ddatblygiad Proffesiynol 
Parhaus: LCDP (Rhondda Cynon Taf) 
Ymroddiad i DPP (Clwb) Clwb Gofal Plant 
Allysgol sy’n ymroi i annog a chefnogi ei staff 
i fynychu hyfforddiant a gweithdai i ategu 
at eu datblygiad proffesiynol, i gefnogi’r 
ddarpariaeth ofal plant o ansawdd a gynigir 
i’r gymuned leol. 

“Mae LCDP yn rhedeg sawl math o glybiau 
Allysgol ac rydym yn annog yr holl staff gyda’u 
DPP. Mae nifer o’n staff wedi cymryd rhan yn 
fforwm chwarae Chwarae Cymru, yn annog 
ennill cymwysterau gwaith chwarae a’r holl 
ofynion gorfodol fel diogelu a chymorth cyntaf; 
maen nhw hefyd yn mynychu gweithdai 
chwarae ac unrhyw hyfforddiant sydd ar gael 
i ni.  Mae hawl plant i chwarae’n bwysig iawn i 
ni. Rydym yn  awyddus i’r staff ddeall sut mae 
hyd i gyd yn gweithio a’r gwerthoedd y mae’n 
ei gyflwyno i’r plant.”  

Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg: Canolfan 
Gofal Plant Woodlands Cyf. (Castell-nedd 
Port Talbot)   Hyrwyddwr Iaith Gymraeg 
(Clwb) Clwb Gofal Plant Allysgol sydd wedi 
hyrwyddo’r Iaith Gymraeg ac wedi ymdrechu 
i wella lefel yr Iaith Gymraeg sy’n cael ei 
ymgorffori i’r Lleoliad a chefnogi eu dysgu eu 
hunain neu ddysgu gan eraill. 

“Mae’r lleoliad  hwn wedi gwneud ymdrech 
fawr i wreiddio diwylliant Cymru drwy’r 
lleoliad cyfan, a nifer o’r staff yn ymrestru 
ar gwrs Camau i helpu i gyflwyno mwy o 
Gymraeg i’r lleoliad, Wedi derbyn e-bost 
hyrwyddo gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs 
fe wnaeth nifer o’r staff benderfynu ymrestru 
ar y cwrs Camau dros y  flwyddyn a hanner 
ddiwethaf, ac mae rhai ohonynt wedi symud 
yn eu blaenau a chwblhau’r cwrs Mynediad 
Rhan 2. Mae’r lleoliad ar y cyfan wedi dechrau 
rhoi ar waith yn y lleoliad y sgiliau Cymraeg a 
ddysgwyd trwy Camau. Mae’r staff wedi bod 
yn defnyddio’r Gymraeg yn eu trefn ddyddiol 
gan ddefnyddio ymadroddion a geiriau fel 
‘amser snac’, amser cinio’ ac ‘amser tacluso’ 
yn ogystal â defnyddio  geiriau Cymraeg 
allweddol yn y gornel chwarae. Daliwch ati 
Woodlands! Da iawn!!” 

Cynhadledd a Seremoni 
Wobrwyo Allysgol 2023

Rhestr Fer Clybiau a Gweithwyr Chwarae 

Cefnogi Llesiant Staff: Dylan’s Den (Rhondda 
Cynon Taf)  Rheolwr, Perchennog, Arweinydd 
Chwarae neu Bwyllgor sydd wedi ymdrechu i 
gefnogi iechyd meddyliol a llesiant eu staff, er 
mwyn creu amgylchedd chwarae sy’n iach ac 
yn gadarnhaol. 

“Mae’r rheolwyr yn Dylan’s Den mor gefnogol 
a deallgar, y cyflogwyr gorau i mi erioed 
weithio iddyn nhw. Mae Nia a Gina ar ben 
arall y ffôn ar unrhyw adeg, nid yn unig i 
helpu gyda materion gwaith, maen nhw’n ein 
cefnogi mewn materion bob dydd hefyd. Yn  
ystod  Covid, roeddem ni nid yn unig i ffwrdd 
o’r gwaith ar gyflog  llawn; fe gawsom ein talu 
hefyd i fynd ar gyrsiau i ddatblygu ei  hunain 
a’n  harferion. Cyn cyhoeddi Saib Swydd 
roedden nhw eisoes wedi cyhoeddi y byddai’r  
staff i ffwrdd o’r gwaith ar gyflog llawn. Maen 
nhw wir  yn gofalu am eu staff ac yn gofalu 
am ein llesiant drwy gyfarfodydd rheolaidd a 
hefyd cronfa lesiant sy’n cael ei defnyddio  i 
brynu  pethau neis i ni. Mae hyn wir yn hwb i 
forâl y staff.”

Gwobr Gwirfoddolwr: Linda Bunkell, TEMPS 
(Wrecsam) Gwobr Gwirfoddolwr i Wirfoddolwr 
sydd wedi gweithio’n galed ac wedi buddsoddi 
eu hamser eu hunain i gefnogi eu Clwb Gofal 
Plant Allysgol a’r gymuned. 

“Mae Linda’n Ymddiriedolwr gwerthfawr tu 
hwnt, a’i hymroddiad i’r clwb yn rhyfeddol. 
Mae Linda’n helpu gyda phopeth, mae 
wedi bod yn gysylltiedig â’r clwb ers o leiaf 
25 mlynedd, a phan benderfynodd y clwb 
gynnwys rhieni yn fwy, ethol Ymddiriedolwyr 
a dod yn SCE, Linda oedd y gyntaf i ymuno 
â TEMPS; mae ei gwybodaeth, ei phrofiad a’i 
brwdfrydedd yn  rhyfeddol.”

A allech chi fod yn un o’n henillwyr yn 2024? 

Cyflawnwyr Camau Dysgu Cymraeg  2022  
(Ionawr – Rhagfyr) 
Hoffem ddathlu ein Dysgwyr Cymraeg. Yn ystod y flwyddyn gwelsom nifer ryfeddol o Weithwyr Chwarae’n dysgu Cymraeg, gan 
wneud newidiadau ystyrlon i’w harferion a dod â budd i blant ar hyd a lled Cymru.

Cwrs Chwarae Mynediad 1
Samantha Condick

Sheree Kathleen Williams
My Lam-Davies

Rebecca Robinson
Chloe Jones

Lucy Barnard
Caitlin Gnojek

Stephanie Di Mauro
Keri Ann Merriman

Danielle Sweet
Lauren Jones
Madi Davies
Janey Mags

Keiley Adams
Cerys Jones

Camau M1
Nicola Manley

Stephanie Draper
Shelley Price

Aislinn Kennedy

Camau M2
Eleanor Eccles
Abby Morgan
Ellen Moores

Haidee Knight-Harkus

Llongyfarchiadau!
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Cwis Popeth am 
Gymru

Syniadau Codi Arian

1. Pa bryd y mae Dydd Gŵyl Dewi?

2. Beth yw prifddinas Cymru?

3. Enwch fynydd uchaf Cymru?

4. Pa anifail y mae Cymru yn enwog 
am fridio?

5. Pa flodyn sy’n cael ei ddefnyddio 
fel arwyddlun o Gymru?

6. Pa awdur plant enwog gafodd ei 
fagu yng Nghaerdydd?

7. Beth yw offeryn cerdd cenedlaethol 
Cymru?

8. Mae llawer o enwau lleoedd 
Cymraeg yn dechrau gyda’r 

Cydbwyso ar Lemwn Un syniad syml 
o gael pobl i godi arian yw ceisio cydbwyso 
darn arian punt ar lemwn pan fydd mewn 
bwcedaid o ddŵr - os yw’r bunt yn cydbwyso, 
gallant ei gadw, ond os yw’n syrthio i mewn, 
mae’n rhaid iddyn nhw ei gadael ar waelod 
y fwced.
 
O £5 i £50 Rhowch i ffrindiau neu godwyr 
arian gwirfoddol swm o arian (£5) a therfyn 
amser (tri mis) i gynyddu’r swm yma drwy 
ddyfeisio gweithgaredd cynhyrchu-arian. 
Ymhlith y syniadau y mae: plannu hadau 
llysiau a gwerthu cynnyrch;  pobi a gwerthu 
cacenni; buddsoddi. Dyfarnwch wobrau am y 
syniad mwyaf dyfeisgar. Rhowch wobrau am 
y syniadau mwyaf dyfeisgar.

Clwb 50:50 club  Gofynnwch i bawb roi 
£1 y mis (drwy archeb sefydlog os yw hynny’n 
bosibl). Bob mis bydd  yna lotri tynnu-gwobr a 
bydd rhywun yn ennill hanner  y cyfanswm a 
godir. Does dim angen trwydded – Does ond 
angen i chi wneud yn siŵr fod o leiaf hanner yr 
arian yn cael ei roi yn ôl fel arian gwobr.

Gwledd o’r Gorffennol Cludwch eich hun 
yn ôl i’r 60au, y 50au neu’r 40au. Gwisgwch yn 
steil y dydd a cheisiwch goginio ambell i bryd 
o’r cyfnod.

Milltir o ddarnau arian Sawl darn 
fyddai’n ei gymryd? A gwobr i’r person sy’n 
dyfalu agosaf.

Arwerthiant planhigion Y tro nesaf y 
byddwch yn plannu eginblanhigion neu’n 
cymryd toriadau, beth am ddyblu’r swm 
ohonynt a chynnal arwerthiant planhigion yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn?

Noson gwis Cynhaliwch un o’r rhain i 
oedolion a phlant, tâl mynediad a gwobr i’r 
tîm buddugol.

Bingo sefyll Gwerthwch gardiau bingo o 
gwmpas yr ystafell, pob un ag un rhif arno. 
Gofynnwch i bob un sy’n cymryd rhan i sefyll. 
Troellwch y peli, a phan elwir rhif, mae’n rhaid 
i’r person hwnnw eistedd i lawr. Yr olaf i sefyll 
sy’n cipio’r wobr.

Arwerthiant Calendrau Mae creu 
calendrau’n rhwydd y tu hwnt gyda 
meddalwedd wedi’i chynllunio ymlaen 
llaw, neu ‘ddewinau’ dylunio. Gwnewch ar 
un thema, a’u personoli drwy ychwanegu 
ffotograffau neu luniadau i gynyddu’r 
gwerthu.
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Gwethgareddau Cymreig

Bydd angen arnoch:
• 225g o flawd hunan-godi neu 225g o 

flawd plaen wedi’i hidlo
• 1 llwy de o bowdr pobi
• 1 pinsiad o halen
• 100g o fenyn, neu fargarîn, wedi’i dorri’n 

giwbiau, ynghyd â mwy ar gyfer coginio
• 50g o siwgr mân, ynghyd â mwy ar gyfer 

taenellu
• 50g o gyrens neu syltanas
• 1 ŵy, wedi’i guro
• 3 llwy fwrdd o laeth

Beth i’w wneud: 
1. Rhwbiwch y menyn i mewn i’r blawd i 

wneud briwsion bara. Ychwanegwch y 
siwgr mân a’r syltanas neu gyrens, yna 
ychwanegwch yr ŵy. Cymysgwch, yna 
ffurfiwch belen o does, gan ddefnyddio 
sblash o laeth os oes angen.

2. Rholiwch y toes ar arwyneb â blawd 
ysgafn arno nes ei fod yn 5mm/¼” 
mewn trwch. Torrwch ef yn rowndiau 
gan ddefnyddio torrwr bisgedi 7.5cm/3 
modfedd.

3. Nawr mae angen carreg bobi neu radell 
haearn trwm arnoch. Rhwbiwch ef â 
menyn a sychwch y gormodedd i ffwrdd. 
Rhowch ef ar wres uniongyrchol ac 
arhoswch nes ei fod yn cynhesu. Rhowch 
y pice ar y maen ar y radell a’u coginio 
am 2-3 munud bob ochr, neu nes eu bod 
yn frown euraidd.

4. Tynnwch o’r badell a’i lwch gyda siwgr 
mân tra’n dal yn gynnes.

Tip Mae rhai pobl yn gadael y syltanas 
neu’r cyrens allan, yn hollti’r cacenni pan 
fyddant wedi oeri yn eu llenwi â jam.

Addurno Llwy Garu 
– Rhodd boblogaidd ymhlith cariadon Cymru 
Bydd angen arnoch:
• Llwy Bren 
• Darn o gerdyn gwyn 
• Glud
• Siswrn 
• Peniau Ffelt Lliwgar

Beth i’w wneud:
1. Casglwch yr holl eitemau sydd ei angen i 

addurno’r llwy garu at ei gilydd.
2. Yn gyntaf lluniwch y symbolau yr ydych 

eisiau eu defnyddio ar ddarn o gerdyn 
gwyn gyda pen ffelt. (Enghreifftiau 
o symbolau yw calon, pedol, blodyn, 
clychau ac olwyn) Mae’r symbolau yma 
yn gysylltiedig ar lwy garu. 

3. Gyda siswrn torrwch y symbolau allan 
a dewis pa symbolau yr ydych eisiau ei 
ddefnyddio i addurno’r llwy garu.

4. Nesa mae angen rhoi dot bach o lud ar 
gefn y papur a’i ludio ar y llwy garu. 

5. A dyna chi! Mae eich llwy garu wedi ei 
haddurno.

rhagddodiad ‘Llan’, fel yn Llanelli, 
Llanymddyfri; beth yw ystyr ‘Llan’?

9. Enwch 2 gantores Gymraeg.

10. Beth yw enw’r sianel deledu Gymraeg?

11. Beth oedd yn cael ei roi yn draddodiadol 
i gariadon fel arwydd o gariad?

12. Tua faint o gestyll sydd gan Gymru? 150, 
350 neu 600?

13. Ble mae tîm rygbi cenedlaethol Cymru 
yn chwarae eu gemau cartref?

14. Pwy yw Tywysog Cymru?

15. Beth yw ynys fwyaf Cymru?

Atebion
1. Mawrth 1af. 2. Caerdydd 3. Yr 
Wyddfa 4. Defaid 5. Cenin Pedr 
6. Roald Dahl 7. Telyn 8. Eglwys 9. 
Charlotte Church, Katherine Jenkins 
10. S4C 11. Llwy Gariad 12. 600 13. 
Stadiwm y Principality, Cardiff. 14. Y 
Tywysog William 15. Ynys Môn.

Cefnogwch ni tra byddwn 
ni’n eich cefnogi chi! 

Mae’n siwr bod llawer ohonoch yn 
siopa ar-lein. Nid yw siopa ar-lein 

trwy www.easyfundraising.org.uk/
clybiauplantcymrukidsclubs yn costio 
dim mwy i chi, ond mae’n caniatáu i 
ni dderbyn hyd at 15% o werth yr holl 

bryniannau a wneir o’r 400+ o siopau 
a restrir, sy’n golygu bod gennym fwy 
o arian ar gael i barhau i gefnogi 

clybiau fel eich un chi.

Cefnogaeth ariannol
Gallwn eich cefnogi gyda cheisiadau am 
gyllid. Mae gennym hefyd becyn o adnoddau 
ar ein gwefan i’ch helpu i gyfrifo faint o gyllid 
sydd ei angen arnoch ac i ysgrifennu cais cryf. 
Gallwn eich helpu gyda rhagolwg llif arian, i 
ddangos i gyllidwyr bod cynllunio ariannol 
cynhwysfawr ar waith gennych, a/neu angen 
tymor byr am gymorth ariannol. Rydym hefyd 
wedi ysgrifennu ambell i awgrym da i’w 
ystyried wrth ysgrifennu ceisiadau am gyllid, 
a chanllaw cam wrth gam mwy cynhwysfawr 
ar ysgrifennu ceisiadau am gyllid sydd ar gael 
i aelodau ar ein gwefan.

Pice ar y Maen

http://www.easyfundraising.org.uk/clybiauplantcymrukidsclubs
http://www.easyfundraising.org.uk/clybiauplantcymrukidsclubs
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Efa Gruffudd Jones, Gomisiynydd y Gymraeg  

prifysgol yng Nghymru rwyf 
wrth fy modd yn cael gweithio 
a byw mewn gwlad sydd mor 
gyfoethog ei thraddodiadau 
a’i diwylliant. Dwi wedi treulio 
fy ngyrfa hyd yn hyn yn ceisio 
gwneud gwahaniaeth i bobl 
yng Nghymru a chreu cyfleoedd 
i bobl ddysgu a defnyddio eu 
Cymraeg. Does dim cwestiwn 
mai’r hyn sydd yn fy sbarduno 
yn fy ngwaith yw fy awydd 
i weld twf a llwyddiant y 
Gymraeg, ac rwy’n credu bod 
gan Gomisiynydd y Gymraeg y 
gallu i wneud gwahaniaeth. 
Mae cael byw yng Nghymru 
a siarad y Gymraeg o ddydd i 
ddydd gyda fy nheulu ac yn fy 
ngwaith wedi bod yn bwysig 
iawn i fi erioed, ac yn parhau 
i fod yn bwysig. Er bod Cymru 
yn wlad fach, mae ganddi ei 
hiaith a’i diwylliant unigryw 
ei hun. Mae ganddi hanes a 
thraddodiadau sy’n bwysig 
iawn i ni eu harddel a’u cadw, 
a’u trosglwyddo i’r genhedlaeth 
nesaf. 

Dyma sy’n gwneud Cymru yn unigryw, yn 
arbennig, ac yn lle mor hyfryd i fyw. Dwi’n 
edrych ymlaen at gael hyrwyddo Cymru a’r 
Gymraeg gyda phobl yng Nghymru a thu 
hwnt.  

Beth oedd ystyr y Gymraeg i chi wrth dyfu i 
fyny? Mae’r iaith Gymraeg yn rhan fawr o’r 
hyn sydd wedi fy siapio fel person – ddim fi 
fyddwn i heb yr iaith Gymraeg. Dwi’n ffodus i 
fod wedi cael defnyddio’r iaith ar yr aelwyd ac 
yn yr ysgol ond yn y Brifysgol yn Aberystwyth 
y des i sylweddoli fod posib byw bywyd yn 
naturiol drwy’r Gymraeg. O ganlyniad i 
hynny yn bennaf y penderfynais fy mod am 
weithio i geisio sicrhau fod pawb yn cael yr 
un cyfleoedd o ran defnyddio’r iaith. Gan fy 
mod i wedi bod mor ffodus i fedru defnyddio’r 
Gymraeg yn fy mywyd bob dydd dwi’n 
teimlo’n gryf bod angen sicrhau’r cyfle yma i 
bawb yng Nghymru. 

Dwi wedi gweld dros y blynyddoedd, ac yn 
ddiweddar yn fy swydd fel Prif Weithredwr 
y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, 
sut y gall yr iaith gyfoethogi bywydau pobl, 
wrth iddyn nhw ddysgu, ac yn fwy pwysig 
defnyddio’r iaith honno yn eu bywydau bob 
dydd. Mae angen amddiffyn yr iaith Gymraeg 
fel bod ei hanes a’i diwylliant hefyd yn cael eu 
trosglwyddo i’r genhedlaeth nesaf. Heddiw, 
yn fwy nag erioed, mae angen sicrhau ei 
bod yn iaith sefydliadau, yn iaith addysg, 
gwleidyddiaeth a thechnoleg, ond hefyd yn 
iaith fyw sy’n cael ei siarad a’i defnyddio.  

Beth oedd eich hoff draddodiad Cymraeg yn 
tyfu fyny? Roeddwn wrth fy modd yn mynd i 
gigs yr Eisteddfod Genedlaethol pan oeddwn 
yn fy arddegau.  Erbyn hyn ‘Maes B’ yw’r enw 
ar yr ŵyl i bobl ifanc sy’n cael ei ddarparu gan 
yr Eisteddfod – mae’r ŵyl yn cyd-redeg gyda’r 

Eisteddfod ei hunan.  Rwy’n llawer rhy hen i 
fynd yno erbyn hyn yn anffodus, ond dwi mor 
falch fod pobl ifanc yn dal i gael llawer o hwyl 
yng nghwmni ei gilydd yno yn Gymraeg!

Mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi 
dangos cefnogaeth amhrisiadwy i’n Cynnig 
Cymraeg, gan nodi bod cyfle gwirioneddol 
drwy’r Addewid ‘i gynyddu’r defnydd o’r 
Gymraeg yn y sector’.  Pam ei bod hi’n 
hanfodol i’r sector gofal plant a gwaith 
chwarae gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg? 
Mae dyfodol y Gymraeg yn nwylo ein plant 
a’n pobl ifanc. Mae’n rhaid iddyn nhw fod yn 
flaenoriaeth i’n gwaith ni yn fy marn i. Mae 
sicrhau bod modd derbyn addysg Gymraeg 
yn ein hysgolion yn bwysig tu hwnt, ond hefyd 
bod yna gyfleodd i’w defnyddio y tu allan 
i’r dosbarth, wrth chwarae, cymdeithasu a 
mwynhau.  

Mae gan y sector gofal plant a gwaith 
chwarae gyfle ardderchog i gynnig y Gymraeg 
i blant o oed ifanc iawn. Mae cynnig iaith arall 
i blentyn yn gynnar yn rhodd werthfawr i’r 
plentyn hwnnw i fynd ymlaen i allu siarad a 
defnyddio’r iaith yn y dyfodol.  

Pam ei bod hi’n bwysig creu amgylchedd lle 
mae’r iaith yn rhan naturiol o arlwy’r clwb 
i’r plant? Mae plant yn dysgu iaith yn llawer 
haws nag oedolion. Er mwyn ei gwneud yn 
hawdd i blant ddysgu’r Gymraeg, mae angen 
creu cyfleoedd amrywiol iddyn nhw glywed yr 
iaith yn cael ei defnyddio o oed ifanc. Mae’n 
bwysig bod cyfleoedd amrywiol yn cael eu 
darparu iddyn nhw a’u rhieni gael hwyl wrth 
ddefnyddio’r iaith y tu allan i ddosbarthiadau 
a’r ysgol. Mae plant yn clywed iaith ac yn 
dysgu’n gyflym. Wrth normaleiddio’r iaith 
mewn amgylchedd sy’n llawn hwyl a chwarae, 
lle gall y plentyn fwynhau ac ymlacio, daw 
geirfa newydd a chyfleoedd i siarad y 

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru bod Efa 
Gruffudd Jones wedi’i phenodi’n Gomisiynydd 
Y Gymraeg ym mis yr Hydref 2022.

Dechreuodd ar ei swydd ym mis Ionawr 2023, 
gan gymryd rôl y diweddar Aled Roberts.

Mae gan y Comisiynydd rol bwysig mewn 
cynyddu’r gwasanaethau a ddarperir yn 
Gymraeg, cynyddu’r defnydd o’r iaith, a 
gwarchod hawliau siaradwyr Cymraeg.

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford:
“Dw i’n llongyfarch Efa ar ei phenodi’n 
Gomisiynydd y Gymraeg. Mae’r iaith wedi 
bod yn ganolog i yrfa Efa - fel prif weithredwr 
y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac 
fel prif weithredwr yr Urdd. Fe fydd hi, felly, 
yn dod i’r swydd â blynyddoedd o brofiad o 
weithio dros y Gymraeg ac o weithio gyda 
siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ledled Cymru.”

Hoffem ddechrau drwy ddweud Can Diolch 
i Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a’r tîm 
Hybu am ein cefnogi y llynedd i dderbyn ein 
Cynnig Cymraeg ein hunain. Erbyn hyn mae 
gennym gynllun clir i’w ddilyn a’i gynnal 
ac rydym yn parhau i geisio datblygu ein 
gwasanaethau Cymraeg. Diolch.

Llongyfarchiadau mawr ar y swydd newydd. 
Sut ydych chi’n ymgartrefu?  Diolch yn fawr 
iawn i chi. Dwi wedi cael wythnosau cyntaf 
prysur a chyffrous iawn yn y swydd ac wedi 
mwynhau cael cyfle i ddod i adnabod fy 
nghydweithwyr newydd. Mae pawb wedi 
bod yn groesawgar iawn. Mae wedi bod yn 
braf hefyd cael ymweld â rhai sefydliadau, 
mudiadau a phobl o ardaloedd amrywiol o 
Gymru, a chael dechrau trafod sut y gallaf i fel 
Comisiynydd y Gymraeg weithio i sicrhau bod 
yr iaith yn ffynnu yma yng Nghymru. 

Beth yw eich rôl chi fel Comisiynydd y 
Gymraeg? Prif rôl y Comisiynydd yw hybu 
a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yma yng 
Nghymru ac rydyn ni eisiau gweld Cymru yn 
wlad lle gall pobl fyw eu bywyd yn y Gymraeg. 
Crëwyd swydd Comisiynydd y Gymraeg gan 
Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, ac mae’n 
rhoi nifer o bwerau penodol i’r Comisiynydd 
i sicrhau bod sefydliadau yn cynnig 
gwasanaethau Cymraeg, ac yn ystyried yr iaith 
wrth wneud penderfyniadau. Fel Comisiynydd 
dwi eisiau gweithio ar ran pobl Cymru er 
mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan 
sicrhau cyfleoedd i siaradwyr ddefnyddio’r 
iaith – dylai pobl yng Nghymru fedru byw eu 
bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydyn 
nhw’n dymuno gwneud hynny. 

Wrth gamu ymlaen at y cyfnod nesaf, a’r 
targed o filiwn o siaradwyr gan Lywodraeth 
Cymru, rwy’n credu bod gan y Comisiynydd 
rôl bwysig i’w chyflawni. Rwy’n awyddus i weld 
yr iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio fwyfwy 
fel iaith naturiol, ymarferol ymhob agwedd o’n 
bywydau. 

Beth mae Cymru yn ei olygu i chi? Wedi cael fy 
magu yn Nhreforus ger Abertawe a mynychu 

Y Bont          11

Gymraeg yn rhan naturiol o fywyd y plentyn 
wrth iddo dyfu. Gall y plant hefyd wrth gwrs 
ysbrydoli’r rhieni hefyd i fynd ati i ddysgu’r iaith 
ac mae’n bwysig i’r clybiau chwarae annog 
hynny. Mae adnoddau i ddysgu Cymraeg ar 
lein a dosbarthiadau ym mhob rhan o Gymru 
erbyn hyn.  

Mae sicrhau defnydd cynyddol o’r iaith 
Gymraeg mewn clybiau Gofal Plant Allysgol 
yn rhoi cyfle i blant a theuluoedd ddod o hyd 
i gyfleoedd i fwynhau’r Gymraeg, i chwarae 
ac i dderbyn gofal plant yn eu hiaith ddewisol, 
gan warchod yr iaith ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol. Mae hyn wrth gwrs yn bwysig iawn o 
ran cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr erbyn 
2050. 

Pam ei bod hi’n bwysig rhoi cyfleoedd i 
blant archwilio’r iaith a’r diwylliant Cymraeg 
mewn amgylchedd y tu allan i’r ysgol? 
Mae’r Gymraeg wrth gwrs yn fwy nag iaith; 
mae’n cynnwys hanes sydd wedi ei wreiddio 
ganrifoedd yn ôl; mae’n llawn traddodiadau 
unigryw i Gymru, a diwylliant cyfoes, cyfredol 
a chyffrous. 

Mae’r Gymraeg heb os yn agor drysau, ac 
yn galluogi plant, pobl ifanc ac oedolion 
o bob oed, ac o bob cefndir i fwynhau 
gweithgareddau o bob math.  

Rydyn ni wedi gweld y Gymraeg yn ddiweddar 
yn cael sylw mawr ym myd chwaraeon o 
ganlyniad i’r tîm pêl droed yn cystadlu yng 
nghystadleuaeth Cwpan y Byd. Mae profi hyn 
a gweld cynnydd yn yr ymwybyddiaeth o’r 
iaith a’i diwylliant ar lwyfannau rhyngwladol 
yn rhoi hyder i bobl ei siarad, ei dysgu a’i 
defnyddio. 

Mae angen parhau i addysgu ein plant o oed 
ifanc i fod yn falch o’r iaith, ac i ddeall mwy 
am ei diwylliant. Mae angen iddyn nhw gael 
hyder a balchder ynddi i fedru ei siarad gyda’i 
ffrindiau, ei defnyddio ar feysydd chwarae, 
ar lwyfannau, neu ym mha bynnag faes y 
byddan nhw’n dewis dilyn yn eu bywydau yn 
y dyfodol. 

Beth yn eich barn chi yw’r effaith ar 
gymunedau wrth gynyddu’r defnydd o’r 
Gymraeg mewn Clybiau Gofal Plant Allysgol? 
Wrth gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn 
Clybiau Gofal Plant Allysgol bydd cyfleoedd i 
staff a rhieni ennyn mwy o hyder i ddysgu a 
defnyddio’r iaith yn eu gwaith ond hefyd yn 
eu bywyd o ddydd i ddydd. Mae diffyg hyder 
yn un o’r prif resymau pam fod plant a phobl 
ifanc efallai yn defnyddio llai o Gymraeg ar ôl 
gadael yr ysgol. 

Hoffwn annog staff a rhieni sydd ynghlwm â’r 
clybiau i ddefnyddio’r iaith, i’w throsglwyddo 
i’w plant, ac i sicrhau fod y cyfleoedd i’w 
defnyddio yn cynyddu yn yr ardaloedd lle 
maen nhw’n byw. 

Mae cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn 
clybiau gofal plant hefyd yn cynyddu’r 
cyfleoedd i bobl glywed yr iaith. Dwi’n credu 
bod dysgu a defnyddio’r iaith gyda’u plant 
yn ffordd dda o annog rhieni a phobl o bob 
oed i ennyn hyder – nifer ohonyn nhw efallai 
wedi dysgu’r iaith pan oedden nhw’n iau, 
ond heb gael digon o hyder neu gyfleoedd i 
barhau i’w defnyddio. Mae dysgu caneuon 
syml, chwarae gemau, a defnyddio mwy o’r 
Gymraeg wrth siarad â’i gilydd o gymorth 
wrth i deuluoedd sylweddoli cymaint o fudd 

sydd o fedru defnyddio’r iaith, gyda’u plant, 
ond hefyd yn y gymuned yn ehangach. 

Sut ydych chi’n meddwl y bydd ein Haddewid 
Cymraeg yn cefnogi lleoliadau i gynyddu 
eu defnydd o’r Gymraeg? Mae gosod 
gweledigaeth, nodau strategol ac amcanion 
penodol yn dangos bod ymrwymiad i 
gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. Mae’r 
Addewid yn cynnwys cynllun a phwyntiau 
cyraeddadwy sy’n cytuno ar sut i gydweithio’n 
effeithiol ac i ysbrydoli pawb sy’n ymwneud â 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i ddefnyddio’r 
iaith Gymraeg a hynny er lles y plant a’r 
cymunedau y maen nhw’n gweithio ynddyn 
nhw. 

Mae bod yn rhan o strategaeth ehangach yn 
gymorth i ni gyd deimlo bod rhan gyda ni i’w 
chwarae wrth anelu at filiwn o siaradwyr. Nid 
cyfrifoldeb rhywun arall yw cynyddu nifer y 
siaradwyr Cymraeg, ond cyfrifoldeb bob un 
ohonon ni. Bwriad y Cynllun yw helpu i sicrhau 
bod busnesau ac elusennau yn datblygu 
gwasanaethau Cymraeg dros amser ac yn 
cael cefnogaeth a chymorth y Comisiynydd 
a’i staff i wneud hynny. Dyma gyfle i ddangos 
i eraill eich bod yn ymfalchïo yn yr iaith 
Gymraeg ac yn barod i’w defnyddio.  

Drwy’r Addewid Cymraeg bydd Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs yn cynnig cefnogaeth 
sector-benodol a datblygiad proffesiynol 
parhaus yn yr iaith Gymraeg. Bydd 
gwybodaeth ar wefannau a chyfryngau 
cymdeithasol, cyfleoedd i ddysgu’r iaith a 
bydd gwasanaethau a gwybodaeth yn cael eu 
hyrwyddo a’u rhannu yn y ddwy iaith. Dyma 
ffordd wych o annog ac ysbrydoli lleoliadau 
ar draws Cymru i fod yn cynyddu’r defnydd o’r 
Gymraeg. 

Eich gweledigaeth chi yw Cymru lle gall 
pobl fyw eu bywyd yn y Gymraeg.  Trwy ein 
Haddewid mae potensial i leoliadau gofal 
plant a chwarae newid eu hiaith weithredol 
o’r Saesneg i fod yn ddwyieithog neu o 
ddwyieithog i’r Gymraeg. Sut ydych chi’n 
meddwl y bydd ein Haddewid yn cefnogi’ch 
gweledigaeth? Fy ngweledigaeth yw 
cynyddu’r cyfleoedd sydd i bobl o bob oed i 
ddefnyddio ac i fwynhau’r Gymraeg ym mhob 
agwedd o’u bywyd. Byddwn wrth fy modd 
yn gweld Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn 
gwneud y newid hwnnw, fel bod cyfleoedd 
yn cael eu darparu y tu allan i’r ysgol mewn 
awyrgylch sy’n ddiogel, yn naturiol ac yn llawn 
hwyl i blant a rhieni fedru dysgu a defnyddio’r 
Gymraeg gyda’i gilydd. Mae creu siaradwyr 
Cymraeg y dyfodol yn rhan bwysig iawn o’r 
nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr, a heb y 
cyfleoedd hyn mae’n amhosib i’r iaith dyfu a 
ffynnu. 

Mae ein Haddewid Cymraeg yn rhoi camau 
uchelgeisiol a hwyliog i leoliadau rannu’r 
Gymraeg gyda’r staff, y plant a’u teuluoedd. 
Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth leoliad sy’n 
ystyried ymrwymo i’r Addewid? Ewch amdani 
i weithio yn y Gymraeg! Mae’n bwysig iawn 
bod mwy o fudiadau, busnesau ac elusennau 
o bob math yn cael cyfle i ddatblygu eu 
gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd, ac 
mae rhoi cyfleoedd yn y Gymraeg i blant yn 
hollbwysig i ddyfodol yr iaith. 

Wrth sicrhau cefnogaeth i staff i gynyddu eu 
geirfa Gymraeg a chynnig gwasanaethau 
Cymraeg mewn lleoliadau ar draws Cymru, 
mae lleoliadau yn cyfrannu at drosglwyddo’r 

Os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch 
â hybu@cyg-wlc.cymru neu ewch i 
wefan comisiynyddygymraeg.cymru.  

Gymraeg i’r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc 
ac oedolion, ac a fydd hefyd wrth gwrs yn 
cyfrannu at greu miliwn o siaradwyr erbyn 
2050. 

mailto:hybu@cyg-wlc.cymru
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Projects

Ydych chi am ehangu eich gwybodaeth 
a’ch hyder i ddefnyddio’r Iaith Gymraeg neu 
gynyddu’r defnydd o’r Iaith Gymraeg yn eich 
lleoliad Gwaith Chwarae? 

Cwrs hunan astudio, ar-lein ar lefel Mynediad 
sydd wedi’i deilwra ar gyfer y sector Chwarae 
yw Camau Chwarae, un sydd wedi ei 
ariannu’n llawn. 

Mae’r cwrs Mynediad 1 yn cynnwys y canlynol:
• 10 Uned (tua 20 awr o ddysgu 

annibynnol);  
• Dysgu Cymraeg i’w defnyddio gyda’r 

plant yn eich lleoliad chwarae;  
• Adnoddau wedi’u teilwra y gellir eu 

hargraffu i’w defnyddio yn eich lleoliad

Mae Gofal Plant Cymru, Dysgu a Gweithio ar y Cyd (CWLWM) yn cydnabod pwysigrwydd 
datblygu’r Gymraeg ac mae’n falch o gymryd rhan weithredol wrth gyfrannu at darged 
Llywodraeth Cymru o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Fel rhan o’n hymrwymiad, mae’n bleser gennym gyflwyno’r Addewid Cymraeg i chi.

Mae’r Addewid Cymreig yn ffordd i chi gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg a dangos sut rydych 
chi’n gweithio tuag at y Cynnig Rhagweithiol, gan rannu’r gwaith yn adrannau bach hylaw. 
Gall y Cynnig Rhagweithiol a chyflwyno’r Gymraeg ymddangos fel proses frawychus ond mae’r 
Addewid Cymreig yn rhoi arweiniad cam wrth gam i’ch lleoliad ar gyfer gweithio tuag at hyn, 
heb fynd i’ch llethu. Mae’r Addewid yn cynnwys cynllun cyraeddadwy a phwyntiau sy’n cytuno 
ar sut i gydweithio’n effeithiol ac i ysbrydoli pawb sy’n gysylltiedig i ddefnyddio’r Gymraeg er lles 
y plant a’r cymunedau lle’r ydych yn gweithio.

Wrth ymrwymo i’r Addewid, bydd eich lleoliad yn gallu datblygu eich defnydd o’r Gymraeg a 
chreu amgylchedd lle mae’r iaith yn rhan naturiol o’r hyn a gynigir gan eich lleoliad i’r plant.

P’un a yw eich lleoliad yn dechrau o’r newydd neu os ydych eisoes yn defnyddio rhywfaint o 
Gymraeg, mae’r lefelau efydd, arian ac aur yn caniatáu i’ch lleoliad ddefnyddio’r Gymraeg 
mewn ffordd sy’n briodol i chi. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd un lefel, gallwch symud 
i’r nesaf a gwneud mwy gyda’r cymorth helaeth sydd ar gael gan Glybiau Plant Cymru a 
phartneriaid CWLWM.

Byddwn ni, ynghyd â phartneriaid CWLWM, yn cefnogi eich lleoliad trwy bob tystysgrif/lefel o’r 
Addewid Cymraeg, gan weithio mewn adrannau hylaw. Mae’r adnoddau sydd hefyd ar gael 
   drwy bartneriaid CWLWM yn darparu cymorth ymarferol, a chymorth ehangach drwy gyrsiau 
      Camau Dysgu Cymraeg a ddarperir ar-lein drwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 
            sy’n cefnogi ymhellach yr Addewid Cymraeg drwy gynyddu nifer y Gweithwyr Gofal Plant 

Dydd Gŵyl Dewi
Mae popeth sydd angen i chi ddathlu Dydd 
Gŵyl Dewi yn eich lleoliad ar ein gwefan.

Edrychwch ar ein hadran adnoddau Camau 
Cymraeg Clybiau ar ein gwefan am greu 
gairsearch a lluniadau  Dydd Gŵyl Dewi Sant 
i’r  plant eu mwynhau ym mis Mawrth eleni.
 
https://www.clybiauplantcymru.org/blog/
resources/camau-cymraeg-clybiau/

Mae Camau Cymraeg Clybiau yn  darparu’r 
holl gymorth ymarferol sydd ei angen arnoch 
chi i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eich 
lleoliad. Lawrlwythwch ystod o bosteri a 
gweithgareddau lliwgar eraill sy’n cynnwys yr 
holl eirfa allweddol rydych yn eu defnyddio o 
ddydd i ddydd.
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Y Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 
sy’n gyfrifol am bob agwedd ar y sector Dysgu 
Cymraeg – o ddatblygu cwricwla, cyrsiau 
ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid i ymchwil, 
marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu. 

Sefydlwyd y Ganolfan mewn ymateb i’r 
adroddiad ‘Codi Golygon’: adolygiad o 
Gymraeg i Oedolion. Mae’r Ganolfan yn 
gweithredu fel corff hyd braich oddi wrth 
Lywodraeth Cymru, sy’n ei hariannu, ac y 
mae’n aelod o Brifysgol Cymru Y Drindod 
Dewi Sant, a enillodd y tendr i’w sefydlu. 

Rhoi’r dysgwyr yn gyntaf yw prif nod y 
Ganolfan ac mae’r gwerthoedd brand isod 
wedi’u gwreiddio yn ei holl waith. 
 
Dyma Dona Lewis, Prif Weithredwr y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg Genedlaethol: 
 
Llongyfarchiadau mawr ar y swydd newydd.
Sut ydych chi’n ymgartrefu?   
Da iawn, diolch!  Dw i’n ffodus mod i’n 
gyfarwydd â’r Ganolfan yn barod, gan fy mod 
i’n un o’r aelodau cyntaf o staff pan sefydlwyd 
hi yn 2016.  Dan ni’n griw bach, cyfeillgar sy’n 
cydweithio’n hapus. Dw i’n edrych ymlaen at 
adeiladu ar y gwaith da sydd wedi’i wneud 
yn barod, gan weithio gyda’n partneriaid i 
ddatblygu ein cynlluniau i’r dyfodol.  
 
Cefndir: (i bobl nad ydyn nhw’n gwybod) Beth 
yw eich rôl chi fel Prif Weithredwr y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg Genedlaethol?   
Dw i’n arwain y Ganolfan, sy’n gyfrifol am bob 
agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg i oedolion 
- o lunio cwricwlwm a chyrsiau i hyfforddi 
tiwtoriaid, marchnata, ymchwil ac e-ddysgu.  
Mae creu partneriaethau gyda sefydliadau, 
sectorau a chyflogwyr yn rhan bwysig o’r 

gwaith, er mwyn sicrhau digon o gyfleoedd i 
fwynhau dysgu a siarad Cymraeg.  
 
Beth mae Cymru yn ei olygu i chi?   
Dw i’n angerddol am Gymru a’r Gymraeg 
ac yn credu’n gryf bod ’na groeso i bawb 
ddysgu Cymraeg.  Mae’r Gymraeg wedi bod 
wrth galon fy ngyrfa dros yr 20 mlynedd a 
mwy diwethaf – bues i’n gweithio i’r Mudiad 
Meithrin am gyfnod hir, yn cefnogi plant bach 
i ddysgu a mwynhau’r iaith, a bellach dw 
i’n gwneud yr un peth gydag oedolion, yn y 
Ganolfan.  
 
Beth oedd eich hoff draddodiad Cymraeg yn 
tyfu fyny?   
Ro’n i’n lwcus iawn o fod yn gallu manteisio 
ar lawer o gyfleoedd fel yr Ysgol Sul ac 
Aelwyd yr Urdd (mudiad i blant a phobl 
ifanc), ac yna pan ro’n i ychydig yn hŷn, ro’n 
i’n mynd i’r Eisteddfod Genedlaethol a’r Sioe 
Amaethyddol.  Ro’n i hefyd wrth fy modd yn 
mynd i gigs Cymraeg - roedd yn wych gallu 
cymdeithasu yn y Gymraeg gyda fy ffrindiau 
a mwynhau’r diwylliant cyfoethog sydd gyda 
ni yng Nghymru. 

a Chwarae sy’n defnyddio rhywfaint 
o Gymraeg mewn lleoliadau, gan gefnogi 
eu cynnydd i gyflwyno’r Cynnig Rhagweithiol.

Mae’r Addewid Cymraeg wedi’i gymeradwyo 
gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a’i 
disgrifiodd fel “ffordd i leoliadau osod camau 
clir, uchelgeisiol a hwyliog i rannu’r Gymraeg 
gyda’u mynychwyr, staff a’r teulu ehangach.”
Kevin Barker Pennaeth Arolygu – Arolygiad 
Gofal Plant a Chwarae Roedd Arolygiaeth 
Gofal Cymru hefyd yn “croesawu’r datblygiad 
cadarnhaol hwn i gefnogi’r defnydd o’r 
Gymraeg mewn lleoliadau gofal plant a 
gwaith chwarae.”

I gael gwybod mwy cysylltwch â’ch Swyddog 
Datblygu Busnes Gofal Plant, ceir manylion ar 
dudalen 3.

Deilliannau’r Dysgu: 
• Cyflwyno eich hun a dweud ble rydych 

chi’n byw; 
• Ynganu yr wyddor, lliwiau a dyddiau’r 

wythnos 
• Rhifo rhifau gwrywaidd a benywaidd. 
• Cyfarchion syml: Pwy wyt ti?  Pwy ydy 

e/o/hi? Pwy ‘dyn nhw? 
• Trafod y tywydd 
• Trafod teimladau. Wyt ti’n hapus? ayyb. 
• Cwestiynau syml. e.e. 
• Sut wyt ti heddiw?  
• Beth / Be wyt ti’n wneud? 
• Beth ydy hwn?  Triongl ydy e / o 
• Gorchmynion unigol a lluosog 
• Cyflwyno ‘dy’ ac ‘eich’. 
• Cyflwyno arddodiaid: ‘yn y’ / ‘o dan y’ 
• Treigladau yn dilyn rhifau: 
  
Bydd ein Swyddog Cymorth Cymraeg ar law 
i’ch cefnogi chi ar eich taith a thu hwnt trwy 
sesiynau cymorth pwrpasol, ymarferol ac ar-
lein, a fydd wedi’u teilwra ar eich cyfer. 
Am wybodaeth bellach cysylltwch â’n 
Swyddog Cymorth Cymraeg:  
 sianej@clybiauplantcymru.org

Camau Chwarae Dysgu Cymraeg 

“’’Dyn ni’n falch iawn o gefnogi’r ‘Addewid 
Cymraeg’.  Mae’n gam cyffrous ymlaen i’r 

sector chwarae, ac mae’n cyd-fynd gyda’n 
cynllun ‘Camau’ ni, sy’n cynnwys cyrsiau 
Dysgu Cymraeg hunan-astudio ar-lein, 

wedi’u teilwra ar gyfer ymarferwyr chwarae. 

“Mae croesawu a chefnogi pobl o bob cefndir 
i ddysgu Cymraeg wrth galon ein gwaith, yn 

ogystal â chreu cyfleoedd i bobl fwynhau 
defnyddio eu Cymraeg.” 

Dona Lewis, 
Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cwrdd â’n
Hymddiriedolwyr 

Mae Esyllt yn cymryd yr awenau oddi 
wrth Sam Maitland Price a oedd wedi 
gwasanaethu fel Cadeirydd am y 12 mis 
blaenorol cyn hynny. Diolch yn fawr iawn i 
Sam a’r gwaith y maen nhw wedi’i wneud 
i’n cefnogi dros y cyfnod yma.

Meddai Sam “Rwy’n dymuno pob lwc i 
Esyllt ar ei menter newydd fel cadeirydd. 
Rwy’n siŵr y bydd hi’n parhau â’r gwaith 
caled ac yn llais cryf i’r sector wrth i ni ei 
chefnogi i wneud hynny.”

Nôl ym mis Tachwedd 2022 roeddem yn falch iawn o gyhoeddi bod Esyllt Lord wedi ei 
phenodi yn Gadeirydd newydd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Mae Esyllt yn dod yn wreiddiol o Orllewin Cymru, ond mae hi’n byw yng Nghaerdydd ers 
dros 30 mlynedd ers astudio yn y brifysgol yno.  Mae Esyllt wedi gweithio i Amgueddfa 
Cymru, Chapter a nifer o sefydliadau a chwmnïau celfyddydol, cyn newid i weithio gyda 
phlant tua 18 mlynedd yn ôl. Mae hi wedi bod yn rhedeg Cymer Ofal, gyda’i phartner 
busnes, Rebecca Gibbs, yn cynnig Clybiau Gofal Plant Allysgol i ysgol cyfrwng-Cymraeg 
yng Nghaerdydd ers 2012.

Dywedodd Esyllt “Mae gweithio gyda phlant a gweithwyr chwarae wastad yn wych ac 
mae ehangu’r cyfleoedd i blant chwarae yng Nghymru mor bwysig. Rwy’n edrych ymlaen 
yn fawr at ddechrau fel Cadeirydd sefydliad mor hanfodol a phositif  â Clybiau Plant 
Cymru Kids’ Clubs.”

Mae Esyllt wedi gwasanaethu ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ers 2021 ac rydym mor falch 
ei bod wedi manteisio ar yr her o’n llywio trwy gyfleoedd newydd dros y cyfnod nesaf i’n 
   helpu ni i barhau i ddilyn ein gweledigaeth ar gyfer Cymru lle mae plant yn chwarae, a 
          chymunedau’n ffynnu.

https://www.clybiauplantcymru.org/blog/resources/camau-cymraeg-clybiau/
https://www.clybiauplantcymru.org/blog/resources/camau-cymraeg-clybiau/
mailto:sianej@clybiauplantcymru.org


   Dathlir Dydd Gŵyl Dewi yng Nghymru a 
chan Gymry ledled y byd ar Fawrth 1af.

Geiriau enwog Dewi Sant: “gwnewch  y pethau 
bychain” (gwnewch y peth bach) yn cael eu 
cofio drwy Gymru gyfan. Mae’n golygu y gall 
y pethau bychain rydych chi’n eu gwneud fod 
yr un mor bwysig â’r ystumiau mawreddog. 

Beth am ddathlu Dydd Gŵyl Dewi trwy ddilyn 
geiriau Dewi? Dyma 10 beth amrywiol Cymreig 
y gallech eu gwneud i ledaenu ‘Cymreictod’ ar 
Fawrth 1st. 

1) Chwifio’r faner.
O bosib baner ORAU unrhyw wlad drwy’r 
byd. Gwnewch eich baneri Cymru eich hun 
neu fflagiau-rhes bychain i’w hongian y 
Dydd Gŵyl Dewi hwn. Oeddech chi’n gwybod 
bod gan Dewi Sant ei faner ei hun mewn 
gwirionedd?

2) Gwisgo cenhinen Pedr neu genhinen.
Mae ein symbolau cenedlaethol hefyd yn 
gwneud ategolion ffasiwn gwych! Piniwch 
nhw i’ch het neu’ch siwmper. Gwisgwch eich 
un chi gyda balchder y Dydd Gŵyl Dewi hwn!

3) Rhoi Cwtsh.
Rhowch rywun rwyt ti’n ei garu cwtsh Dydd 
Gŵyl Dewi hwn. Fel cwtsh - ond cymaint gwell! 
Gall unrhyw un hudo ond dim ond y Cymry 
sy’n gallu Cwtsho!

4) Cefnogi busnesau bach Cymreig.
Prynwch nwyddau o Gymru y Dydd Gŵyl 
Dewi hwn a chefnogi busnesau Cymreig lleol. 
O ddillad, ategolion a hyd yn oed adnoddau. 
Mynnwch gipolwg ar - https://www.
bywcommunity.co.uk/ cymuned fusnes fach 
Gymraeg, gyda rhywbeth at ddant pawb!

5) Gwneud gwledd. 
Rydyn ni wrth ein boddau gyda’n bwyd yma 
yng Nghymru. Beth am wneud un o’n prydau 
traddodiadol ni y dydd Gŵyl Dewi hwn? Cawl, 
Cacennau cri/Pice ar y Ma’n, bara brith a 
bara lawr – a chael llond eich bol!

6) Gwneud a rhoi llwy gariad.
Yr arwydd eithaf o gariad Cymreig. Mae pob 
elfen o lwy garu’n symbolaidd. Traddodiad 
hyfryd – pob un â neges a stori unigryw.

7) Canu a Dawnsio.
Dawnsiwch i restr-chwarae caneuon Cymraeg 
ar ddyfais!

Dyma ein prif rai i’w dewis:

Dafydd Iwan – Yma o Hyd
Yws Gwynedd - Sebona Fi
Only Men Aloud – Mae Hen Wlad Fy Nhadau

Dydd Gŵyl Dewi
8) Hanesion am Gymru.
Yma yng Nghymru, rydan ni’n enwog am ein 
chwedlau. 

O frenhinoedd a breninesau i ddreigiau a 
chewri – darllenwch yr hanesion a luniodd ein 
tirweddau hanesyddol. 

9) Ewch i’r awyr agored.
Archwiliwch ein gwlad brydferth drwy fynd am 
dro neu ymweld â thirnod enwog. Peidiwch 
â gadael i’r tywydd Cymreig gwlyb eich rhoi 
rhwystro, gwisgwch eich Welis a’ch cotiau ac 
ewch i ddarganfod mwy am eich ardal leol. 

10) Ei ddweud yn Gymraeg.
Un o’r ieithoedd hynaf a harddaf Ewrop. Hyd 
yn oed os nad yw’r Gymraeg yn iaith gyntaf 
chi, mae ‘na lawer o ffyrdd i ymarfer eich 
Cymraeg. 

Rhowch gynnig ar yr ymadroddion hyn:
Shw’mae? / Su ‘mae?
Diolch 
Dydd Gŵyl Dewi Hapus
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Enw:  Elliw Lois Pierce

Teitl eich Swydd: Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant Iaith Gymraeg.

Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs?  Ers Ionawr 
2023. 

Beth yw’ch hoff atgoff o’ch plentyndod? Mynd 
i ffwrdd gyda’m teulu. 

Beth ydych chi’n hoff o’i wneud yn eich 
amser sbâr? Mynd am dro gyda’m ci bach, 
treulio amser gyda’m teulu a’m ffrindiau a 
chymdeithasu.

Beth mae Cymru’n ei olygu i chi?  Yn dod o 
gymuned lle’r oedd gan ddiwylliant Cymru 
rôl bwysig yn fy magwraeth, mae gan Gymru 
le arbennig yn fy nghalon a dwi mor falch fy 
mod i’n Gymraes. 

Pa rai yw’ch hoff leoedd  yng Nghymru i 
ymweld â nhw? Ynys Llanddwyn ar Ynys 
Môn; mae’r lle wedi ei enw ar ôl Dwynwen, 
nawddsant cariadon Cymru

Enwch 3 pherson enwog o Gymru. Tom Jones, 
Gareth Bale, Roald Dahl. 
 
Beth ydych chi’n meddwl sy’n arbennig am ein 
hiaith a’n diwylliant Cymraeg? Mae ein hiaith 
a’n diwylliant yn unigryw, pethau a ddylai fod 
yn destun balchder i bawb yng Nghymru. 

Pam ydych chi’n credu ei bod yn bwysig rhoi 
i blant gyfleoedd i brofi iaith a diwylliant 
Cymru mewn lleoliad allysgol? Rwy’n credu 
y dylai pob plentyn gael yr hawl i ddysgu am 
bob agwedd ar Gymru. Bydd rhoi i blant y 
cyfleoedd hyn yn Sylfaen i sicrhau datblygiad 
yr iaith Gymraeg a rhoi i bob plentyn y 
dechrau gorau mewn bywyd.

 

 

Enw:  Megan Pocock-Tommason 
 
Teitl Eich Swydd: Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant Iaith Gymraeg  
 
Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i 
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs?   Dwi’n 
newydd yma! ond yn eiddgar iawn i setlo i 
mewn i’m rôl newydd a chynnig cefnogaeth yn 
yr iaith Gymraeg i Glybiau Gofal Plant Allysgol.
 
Beth yw’ch hoff atgof o’ch plentyndod?  Fy 
hoff atgof o’m plentyndod yw ymweld â 
nifer fawr o gestyll ar hyd a lled Cymru. Un 
flwyddyn fe wnaethom ni herio’n hunain i 
ymweld â chymaint ag y gallem o’r 427 sydd 
yng Nghymru – a’m ffefryn, Castell Carreg 
Cennen yn Sir Gaerfyrddin. 

Beth ydych chi’n hoff o’i wneud yn eich amser 
sbâr?  Yn fy amser sbâr dwi’n mwynhau treulio 
amser gyda’m teulu bach. Rwy’n Fami i ddau 
o blant hyfryd iawn, ac ry’n ni a’m gŵr, gyda’n 
gilydd, yn mwynhau creu atgofion.
 
Beth mae Cymru’n ei olygu i chi?  Dwi’n 
ei chyfri’n faint aruthrol i fod wedi cael fy 
ngeni a’m magu yng Nghymru, ond yn fwy 
fyth o fod yn gallu siarad ei hiaith brydferth. 
Rwy’n teimlo’n angerddol ynglŷn â’r iaith a’r 
diwylliant, ac mae hyn yn rhywbeth y buaswn i 
wrth fy modd yn ei drosglwyddo i’m plant.  
 
Beth oedd eich hoff draddodiad Cymreig 
yn eich plentyndod? Mae’ siŵr gen i mai 
cystadlu yn Eisteddfodau’r ysgol, rhai lleol 
a chenedlaethol fyddai hwnnw. Mae nifer o 
Eisteddfodau’n cael eu cynnal bob blwyddyn. 
Caiff y diwylliant a chelfyddydau Cymru 
eu dathlu trwy draddodiadau’r Eisteddfod 
ac mae pobl felly’n teimlo cysylltiad â nhw. 
Roedd yn llawer o hwyl - ac yn draddodiad 
sydd bellach wedi ei drosglwyddo i’m merch.
  
Beth yw’ch hoff leoedd yng Nghymru i ymweld 
â nhw?  Fel teulu, ry’n ni’n treulio cryn dipyn 

o amser ar yr arfordir. Y lle sy’n fy ngwneud 
i’n hapus yw traeth Llansteffan. Ry’n ni’n dwlu 
mynd i Lansteffan yn ystod nosweithiau’r haf 
am dro ar hyd y traeth, a chôn o sglodion!
 
Enwch 3 pherson enwog o Gymru. Gwenllian 
Ferch Gruffydd – Tywysoges a rhyfelwraig 
ddewr. Tori James – y Gymraes gyntaf i dringo 
mynydd Everest, a Syr Ifan ab Owen Edwards 
– sylfaenydd yr Urdd, a’i nod oedd gwarchod 
yr iaith Gymreg.

Beth ydych chi’n meddwl sy’n arbennig am 
ein hiaith a’n diwylliant Cymraeg?   Mae’r 
iaith a’r diwylliant Cymraeg yn elfen allweddol 
o’n hunaniaeth fel cenedl. Mae’n rhaid i ni eu 
diogelu doed a ddelo.

Pam, ydych chi’n meddwl, ei bod yn bwysig 
rhoi i blant gyfleoedd i archwilio a phrofi  
iaith a diwylliant Cymru mewn lleoliad 
allysgol?  Mae rhoi i blant y cyfle i archwilio 
i’w hunaniaeth ddiwylliannol yn rhoi iddyn 
nhw’r  synnwyr o berthyn. Mae gallu darparu 
cyfleoedd yn yr iaith Gymraeg mewn 
lleoliadau’n galluogi plant i ddatblygu’n 
ddwyieithog, ac mae hynny’n ased a fydd yn 
help iddyn nhw gyrraedd eu potensial llawn.

Enw:  Paula Carter-Clare 
 
Teitl eich Swydd: Swyddog Datblygu Busnesau 
Gofal Plant, De Dwyrain Cymru
 
Ers faint ydych chi wedi bod yn gweithio i  
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs? 6 mis. 
 
Beth yw’ch hoff atgof o’ch plentyndod?    
Cerdded gyda’m chwaer i’r cae lle’r oedd 
ein ceffylau, marchogaeth yn y mynyddoedd 
drwy’r dydd a mynd â phicnic yn ginio. Yna 
byddai’n rhaid i ni gerdded y 3 milltir adref, y 
rhan waethaf o’r diwrnod pan fyddem ni wedi 
blino ac eisiau bwyd, ond fe fyddem ni’n ei 
wneud yn  hwyl.
 
Beth ydych ch’n hoff o’i wneud yn eich amser 
sbâr? Dwi’n dwlu ar fynd i wylio sioe yn y 
theatr, ac yn arbennig o hoff o sioeau cerdd. 
Dwi’n meddwl mai Phantom of the Opera 
sydd ar frig fy rhestr ffefrynnau. Dwi’n dwlu 
ar ba mor ddramatig yw’r gerddoriaeth a’r 
llwyfannu! Dwi hefyd yn mwynhau cerdded y 
ci a threulio amser gyda’m gŵr a’m merched, 
ac ar ddiwrnodau allan.
 
Beth mae Cymru’n ei olygu i chi? Mae 
Cymru’n golygu gartref! Dwi’n falch iawn 
o fod yn Gymraes ac yn hoff iawn o’r holl 
draddodiadau yr ydym yn eu dathlu. Dwi’n 
meddwl bod yr hen ddywediad yma’n dweud 
y cyfan “Eich geni’n Gymro yw eich geni’n 
freintiedig. Nid â chyfoeth bydol ond â chalon 
gerddorol ac enaid barddonol.”

Beth oedd eich hoff draddodiad Cymreig 
yn ystod eich plentyndod? Roeddwn yn 
mwynhau Dydd Gŵyl Dewi pan oeddwn i’n 
blentyn. Paratoi ar gyfer yr Eisteddfod, gwisgo 
mewn gwisgoedd Cymreig traddodiadol a 
bwyta Pice’r-y-ma’n i ginio! Ro’n ni’n lwcus 

iawn bryd hynny i allu mynd adre am hanner 
diwrnod! Hyd yn oed fel oedolyn yn gweithio 
mewn ysgol, ro’n i mor hoff o hyn. Mae 
ynglŷn â theimlo’n rhan o rywbeth a  theimlo 
balchder. Pan  fydd pawb yn canu’r anthem 
genedlaethol ar ddiwedd yr Eisteddfod mae 
‘na gymaint o angerdd yn y canu!
 
Beth yw eich hoff lefydd yn yng Nghymru i 
ymweld â nhw?  
1. Aberteifi - ro’n i’n arfer gwersylla yma 

pan o’n i’n blentyn, ac mae gen i lawer 
o atgofion hapus. Yr orau oedd deffro ac 
edrych a welem ni forloi yn y bae isod.

2. Aberhonddu – ry’n ni’n gwersylla yma 
fel teulu ac mae’n lle mor brydferth. Peth 
wmbredd o olygfeydd hyfryd, heddwch a 
llonyddwch. Dwi heb fod i Ben-y-Fan eto, 
ond mae ar fy rhestr i’w-wneud.

3. Castell Penfro – Dwi’n dwlu ar ymweld â 
chestyll a’r holl hanes y gallwch ei dysgu 
o bob un. Castell Penfro yw un o’m hoff 
rai oherwydd ei faint, hefyd faint ohono 
y  gallwch ddal i’w ddarganfod, a’r 
gweithgareddau sy’n cael eu cynnal yno. 
Byddwn i’n sicr yn argymell ymweliad! 
Hoffwn yn fawr ymweld â rhai o’r cestyll 
yng Ngogledd Cymru, ond dwi heb 
gyrraedd yno eto.

Enwch 3 pherson enwog o Gymru. 
1. Catherine Zeta Jones – Ro’n i wastad am 

fod yn hi pan oedd  yn The Darling Buds 
of May.  

2. Gareth Bale - Biti na wnaeth erioed 
chwarae i Manchester United, ond allwch 
chi ddim cael pob peth!

3. Ruth Jones - Mi aeth i’r un ysgol â mi, a’i 
chwaer yw fy noctor!

Beth ydych chi’n ei feddwl sy’n arbennig am 
ein hiaith a’n diwylliant Cymraeg? Mae’r iaith 

Cwrdd â’r Tîm

Croeso i’r Tîm!

Gymraeg yn arbennig gan ei fod yn unigryw i 
ni a’n gwlad; dwi’n hoff iawn o wrando ar bobl 
yn siarad Cymraeg, ac mi alla i nabod rhai 
geiriau.  Mae’n  nod gen i’w dysgu hi’n iawn! 
Dwi’n meddwl bod y ffordd yr ry’n ni’n dathlu 
achlysuron penodol yn arbennig, rhai fel Dydd 
Gŵyl Dewi ac Eisteddfod yr Urdd. Maen nhw’n 
ddiymddiheurol o Gymreig a gwladgarol.

Pa ydych chi’n meddwl ei bod yn bwysig rhoi 
cyfleoedd i blant archwilio a phrofi iaith a 
diwylliant Cymru mewn lleoliad allysgol?  
Mae gan blant yr hawl i ddysgu Cymraeg, a 
dwi’n meddwl ei bod yn bwysig nad yw’r iaith 
yn cael ei cholli. Os yw  plant yn ei chlywed 
fe wnân nhw ei godi a byddant â’r hyder 
i’w defnyddio eu hunain, hyd yn oed os yn 
achlysurol i ddechrau. Bydd gallu siarad 
Cymraeg yn ased iddyn nhw yn y dyfodol, ac 
yn agor mwy o gyfleoedd.

https://www


16 Y Bont   

Cyfleoedd 
Hyfforddiant trwy 

gyfrwng y Gymraeg 

llyfrau gwaith heb y pwysau ychwanegol o gyfieithu wedi bod yn hynod fanteisiol. 

Dyma rai o’r sylwadau a roddodd y dysgwyr:   

• Diolch yn fawr am yr adnoddau Cymraeg. Wedi mwynhau sesiwn buddiol a difyr iawn eto
heno ‘ma. Edrych ymlaen I’ch gweld wsnos nesaf.

• Gwych diolch yn fawr iawn i chi am y sesiwn heno ‘ma - wedi mwynhau yn fawr. Edrych
ymlaen at y sesiwn nesaf.

• Diolch yn fawr iawn am sesiwn difyr a gwych unwaith eto.
• Diolch yn fawr iawn am yr adnoddau cymraeg, mae’n newid adfywiol i dderbyn adnoddau 

yn y Gymraeg ac i allu cymryd rhan mewn gwersi Cymraeg.
• Diolch am yr adborth ar fy ngwaith, mae’n fuddiol derbyn yr adborth a’r gefnogaeth yn

Gymraeg fel y gallaf wneud y cywiriadau heb orfod cyfieithu yn gyntaf.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cwblhau cymhwyster trwy gyfrwng y Gymraeg yna 
e-bostiwch training@clybiauplantcymru.org lle byddwn yn gallu cynnig y cyngor gorau ar ba
gwrs hyfforddi fydd yn siwtio chi orau.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn 
ymfalchïo yn ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg 
a’i diwylliant, ac rydym yn gweithio’n galed i 
sicrhau ein bod yn gweithio tuag at ‘gynyddu’r 
defnydd o’r Gymraeg, gan roi cyfle i blant 
a theuluoedd gael mynediad at gyfleoedd 
chwarae a gofal plant yn eu hiaith ddewisol, 
gan warchod yr iaith ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol’.  

Rydym wedi datblygu a mabwysiadu’r 
Addewid Gymraeg. Mae’r addewid yn tynnu 
sylw at sut yr ydym yn ymfalchïo yn ein 
hymrwymiad i’r Gymraeg, gan osod i lawr sut 
rydym yn annog pawb yr ydym yn cydweithio 
â nhw i ddefnyddio a gwerthfawrogi gwerth 
y Gymraeg  yn ein diwylliant a’n cymunedau. 
Yn ddiweddar dyfarnwyd achrediad Cynnig 
Cymraeg i ni, i gyrraedd at hyn, ac i’n cefnogi, 
buom yn cydweithio’n agos â Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg i ddatblygu cynllun 
gweithredu 

Rydym yn dal i gynnig mwy o gyfleoedd 
datblygu i rai sy’n dysgu trwy’r iaith Cymraeg, 
gan sicrhau bod modd iddyn nhw gyrchu 
addysg a hyfforddiant drwy’r iaith o’u dewis, 
gan, felly sicrhau bod y gweithlu Gwaith 
Chwarae wedi eu cymhwyso’n briodol ac yn 
gallu cynnig lleoedd gofal plant i deuluoedd 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Rhoddir yr opsiwn i bob dysgwr i wneud eu 
cymhwyster drwy gyfrwng y Gymraeg neu i 
ddefnyddio cymaint o Gymraeg ag y gallent, 
a lle byddent wedi mynegi eu dewis i wneud 
eu cymhwyster drwy gyfrwng y Gymraeg, eu 
bod yn cael eu paru ag Aseswr/Hyfforddwr 
Cymraeg  

Mae gennym nifer o garfannau ar-lein ar 
hyn o bryd sy’n gweithredu drwy gyfrwng 
y Gymraeg, lle mae ein Swyddogion 
Hyfforddiant Cymraeg wedi datblygu 
adnoddau dwyieithog, yn cynnwys 
cyflwyniadau PowerPoint a phecynnau 
adnodd i’w rhannu. I gefnogi’r holl ddysgwyr 
ymhellach rydym hefyd wedi llunio fideos 
a phodlediadau; gan ddarparu adnoddau 
hyfforddi yn y Gymraeg i gyfateb â dulliau 
dysgu amrywiol. 

Mae’r adborth a dderbyniwyd gan ddysgwyr 
sy’n ymgymryd â’r hyfforddiant trwy gyfrwng 
y Gymraeg wedi bod yn rhagorol, gyda 
dysgwyr yn adrodd eu bod yn gallu cymryd 
gwybodaeth a ddysgir i mewn a cwblhau 
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Tyfu’ch Gwledd eich Hun
Mae’r gwanwyn yn amser gwych i fynd allan yn yr awyr agored, teimlo’r haul ar eich wyneb a dechrau tyfu rhai ffrwythau a llysiau yn eich clwb. 
Syniad sy’n apelio at blant ac oedolion fel ei gilydd yw gardd pizza y gellir ei haddasu i fannau tyfu o unrhyw faint. Am ragor o syniadau fel ‘Tipi 
Pys’, ‘Gardd Potel Grog’ ac eraill, ewch i’n gwefan i gael mynediad at ein pecyn adnoddau, ‘’Tyfu Eich Gwledd Eich Hun’.

Growing

Mannau Tyfu Bach
Tyfu’ch Gwledd eich Hun Tyfu

• Darn o dir, unrhyw siâp, ond mae siâp cylch fel
pitsa yn fwy o hwyl

• Ffyn – i ddynodi’ch sleisys pitsa ac i
atgyfnerthu’r planhigion

• Hadau o’ch dewis – gweler isod am syniadau.

Bydd arnoch angen

Mae tyfu gardd bitsa’n ffordd hwyliog o ddod 
i arfer â thyfu. Gall gardd bitsa fod o unrhyw 
faint neu siâp, a gellir  hyd yn oed ei thyfu mewn 
cynwysyddion mewn man heulog.  Ond mae’n fwy o 
hwyl i’w gwneud ar siâp cylch, fel pitsa, a gwelyau 
ar siâp sleisys triongl yn cynnwys gwahanol lysiau a 
pherlysiau.

Os yw’r man tyfu’n fawr, gellir rhannu’r sleisys gan 
lwybrau cul neu gerrig camu, fel y gallwch gyrraedd 
y planhigion yn y canol Mewn gerddi pitsa llai, 
gallwch ddefnyddio brics, cerrig, ffyn bychain neu 
hyd yn oed adenydd olwyn. Os oes gennych le bach 
iawn, gallech gyfyngu’r cylch i  blanhigion cyddwys 
fel perlysiau pitsa.

Gardd Bitsa

Beth i’w wneud
Rhannwch eich tir yn gylchrannau, neu 
sleisys pitsa – marciwch y rhain ag ambell i 
ffon fechan os hoffech.
Plannwch eich hadau ym mhob cylchran – 
does dim gwahaniaeth mewn gwirionedd 
beth sy’n mynd i mewn i’r sleisys unigol.

1

2

Tomatos
Os mai dim ond man bychan sydd gennych, neu 
ddim unlle i blanhigion tomatos i ddringo (gallant 
gyrraedd 8 troedfedd) chwliwch am amrywiadau llai 
o domatos llwyn.

Perlysiau
Ychydig o waith sydd i’w cynnal, maen nhw’n 
hawdd-eu-tyfu ac yn brydferth. Maen nhw hefyd 
yn berffaith ar gyfer eu tyfu mewn cynhwysydd neu 
ar batio neu sil ffenest heulog.  Tyfwch ba berlysiau 
bynnag a hoffwch ar eich pitsa; y ffefrynnau 
pendant yw Basil, Oregano, Teim, Persli a Rhosmari.

Puprynnau
Mae puprynnau’n hyfryd fel topin pitsa a hefyd yn 
hawdd i’w tyfu. Byddai puprynnau  siâp cloch, rhai 
melys neu rai banana boeth yn ddewisiadau da.

India-corn
Mae’r rhain yn tyfu’n dal, a gellir hefyd eu defnyddio 
i atgyfnerthu eich planhigion tomatos, gan arbed lle. 
Plannwch yr india-corn mewn grwpiau yn hytrach na 
llinellau gan fod arnynt angen planhigion eraill yn 
agos iddynt er mwyn peillio.

Beth i’w dyfu

• Mae tomatos a phuprynnau’n tyfu orau mewn pridd 
cynnes. Dewiswch rhywle â digonedd o haul a chysgod oddi 

wrth wynt os yw hynny’n bosibl.
• Bydd angen rhywfaint o gefnogaeth ar domatos a

phuprynnau i’w rhwystro rhag syrthio drosodd, yn enwedig 
pan fydd y ffrwyth yn tyfu.

• Gelwir rhai perlysiau’n rhai lluosflwydd, sy’n golygu eu 
bod yn dal i dyfu am nifer o flynyddoedd. Mae’r rhain yn 
cynnwys Rhosmari, Saets, Teim, Cennin Syfi ac Oregano.

• Ffrwyth yw llawer o bethau sy’n cael eu hystyried gennym 
fel arfer yn llysiau: tomatos, ciwcymbrau, pwmpenni, tshilis 

ac wylysiau.
• Mae tomatos, tatws, puprynnau ac wylysiau oll yn rhan o’r 

un teulu ‘codwarth’.
• Ni ddylech blannu’r rhain yn yr un pridd am flynyddoedd 

yn olynol.

Cynghorion Campus

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

mailto:training@clybiauplantcymru.org
mailto:info@clybiauplantcymru.orgCwmni
mailto:info@clybiauplantcymru.orgCwmni


Hawliau Plant yng 
Nghymru - Hanes Byr...  
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Cafodd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) (1989), 
cytundeb byd-eang dros Hawliau Sylfaenol 
Plant, ei gadarnhau yn y Deyrnas Unedig ym 
1991 - roedd Cymru yn un o 196 o wledydd i 
ymrwymo i’r cytundeb cyffredinol (hyd yn hyn 
- dim ond Unol Daleithiau America sydd heb 
lofnodi’r cytundeb). Ceir 54 Erthygl o fewn y 
Confensiwn: 1-42 yw Hawliau sylfaenol y plant; 
43-54 yw dyletswyddau a chyfrifoldebau’r 
Llywodraeth, awdurdodau lleol, Rhieni, 
Gweithwyr Chwarae, ac oedolion.

Pan ddaw hi’n fater o hyrwyddo a gorfodi 
Hawliau Plant, gellir dadlau mai Cymru fel 
cenedl yw’r wlad fwyaf amlwg a rhagweithiol 
yn y byd! Mae Llywodraeth Cymru wedi 
gwreiddio Hawliau Plant mewn deddfwriaeth, 
gan sicrhau bod plant yn cael sylw priodol 
pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud 
ar eu rhan. Rhaid i bolisïau’r llywodraeth ac 
awdurdodau lleol, cynllunio, a strategaeth 
ystyried ac adlewyrchu buddiannau gorau’r 
plentyn. (Gweler y tabl llinell amser Hawliau 
Plant yng Nghymru isod*).

Goblygiadau i’n harferion ni: rhaid i’n polisïau 
a’n gweithdrefnau ni fel lleoliadau adlewyrchu 
Hawliau Plant; a rhaid i weithwyr chwarae 
ystyried anghenion a diddordebau pob 
plentyn unigol - darparu ar gyfer anghenion 
a diddordebau Chwarae plant unigol; cefnogi 
datblygiad eu sgiliau cyfannol a’u sgiliau  
bywyd; a sicrhau eu diogelwch, a’u lles. 

Yn ystod y cyfnod presennol, mae Hawliau 
Plant (1989) yn sicrhau bod pob plentyn yn 
cael ei Ddiogelu, bod Darpariaeth ddigonol 
ar ei  gyfer, a bod ganddo’r cyfle i Gyfranogi.

Felly sut gyrhaeddon ni’r fan hyn?  Hawliau 
Plant yng Nghymru - o’r Pyllau Glo i’r Amserau 
Presennol...

Cyn 1900au - Nid oedd gan blant hawliau 
fel y cyfryw, ac anfonwyd plant mor ifanc 
â 5 oed i weithio mewn pyllau glo, o dan yr 
amodau gwaeloaf,  weithiau heb esgidiau 
na bwyd. Manteisiwyd arnynt a’u defnyddio 
fel llafur rhad, gan weithio cyn belled â 12 
awr am y nesaf peth i ddim yn dâl - llawer 
yn colli aelodau o’r corff trwy ddamweiniau 
a achoswyd ganddynt yn syrthio i gysgu trwy 
flinder neu ddiflastod. Dim ond 29 mlynedd 
oedd disgwyliad oes y plant hyn!

1900 - Dechreuodd amodau i fenywod a 
phlant sy’n gweithio dan ddaear wella ar ôl 
ymgynghori â gweithwyr a chynghorwyr lleol, 
a oedd yn ynglŷn ag amodau gwaith – yn sgil 
hyn daetj â chadarnhau Deddf Pyllau Glo 
(Gwahardd Llafur Plant Dan Ddaear) 1900 - 
roedd Deddf y DU yn atal bechgyn o dan 13 

oed rhag gweithio mewn pwll glo tanddaearol 
ac yn hyrwyddo amodau gwaith gwell.

1924 - Cynghrair y Cenhedloedd yn 
mabwysiadu Datganiad Genefa ar Hawliau’r 
Plentyn (1924). Roedd y Datganiad Cyffredinol 
yn cynnwys y datganiad: “... mae ar bob 
person ddyled i blant i roi iddynt  gefnogaeth 
gyda’u datblygiad a chymorth arbennig mewn 
cyfnod o angen...”.  Gan gydnabod bod plant 
yn fregus ac yn cael eu trin yn anghyfiawn, 
roedd Datganiad Genefa 1924 yn darparu ar 
gyfer anghenion mwyaf sylfaenol y plentyn. 
Gosododd Hawliau i blant a oedd yn cynnwys: 
plant i’w bwydo’n ddigonol; cael gofal pan 
fyddant yn sâl; anogaeth i ddatblygu ym 

myd addysg, a chael gofal a gwarchodaeth 
rhag ecsbloetio. Gallwch weld o ddim ond yr 
ychydig Hawliau hyn eu bod yn sail i’r Hawliau 
Sylfaenol Plant presennol.

1959 - Mabwysiadwyd Y Datganiad 
Cyffredinol ar Hawliau’r Plentyn (1924) gan 
y Cenhedloedd Unedig yn 1959, ac o hyn 
datblygwyd Datganiad Genefa, gan nodi 10 
prif Egwyddor i amddiffyn plant, a oedd yn 
cynnwys y datganiad: “... mae ar ddynolryw 
ddyled i blentyn i roi iddo’r gorau sydd ganddo 
i’w roi... “.  Mae’r Egwyddorion hyn yn dal i gael 
eu hadlewyrchu yn hanfodion Hawliau Plant 
UNCRC 42 (1989), ac yn cyfrannu atynt.

1973 – Gosod 18 fel yr isafswm oed ar gyfer 
gwneud gwaith a allai fod yn beryglus i 
iechyd, diogelwch, neu foesau person. 
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1979 - I nodi ugeinfed pen-blwydd Datganiad 
Hawliau’r Plentyn yn 1959, datganodd 
Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig mai 1979 
fyddai Blwyddyn Ryngwladol y Plentyn.

1989 - Cafodd y Confensiwn ar Hawliau’r 
Plentyn ei fabwysiadu gan Gynulliad 
Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ac, 
gan gydnabod bod yn rhaid i blant fod yn 
rhan o fywyd cymdeithasol, economaidd, 
gwleidyddol, sifil a diwylliannol.  Roedd y 
Confensiwn yn gwarantu ac yn nodi safonau 
sylfaenol ar gyfer diogelu hawliau plant ym 
mhob gwlad a phob amgylchiad.   Bu Cronfa 
Argyfwng Plant Rhyngwladol y Cenhedloedd 
Unedig (sefydlwyd 1946), y cyfeirir ato’n fwy 
cyffredin fel UNICEF, yn helpu i ddrafftio’r 
Confensiwn.

1991 - Cadarnhau UNCRC yng Nghymru a’r 
DU

Heddiw – uyn anffodus, ac yn frawychus, 
mae llawer o wledydd gan gynnwys Tsieina, 
Indonesia, a Gweriniaeth Ddemocrataidd 
Congo yn ogystal â gwledydd eraill yn Ne 
America ac Affrica yn parhau i fod yn gyfrifol 
am fasnachu ac ecsploetio plant, drwy eu 
defnyddio fel llafur rhad mewn pyllau glo,  eu 
rhoi i weithio yn yr amodau tlotaf am swm pitw 
o dâl. Yn frawychus, amcangyfrifir bod 75% o 
ddioddefwyr masnachu pobl yng Ngorllewin 
Affrica yn blant. Mae gan y gwledydd hyn 
dipyn o ffordd i fynd cyn iddynt gyflawni eu 
dyletswyddau o ran amddiffyn plant!

Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i hyrwyddo 
a chefnogi Hawliau Plant gyda’u hymrwymiad 
parhaus i ymdrechu i sicrhau bod pob plentyn 
yn cael gofal, cael mynediad at gyfleoedd 
Chwarae da o fewn eu cymunedau eu hunain 
– eu bod yn cael eu diogelu, bod darpariaeth 
ddigonol ar eu cyfer a’u bod yn cael cyfle i 
gymryd rhan lawn mewn bywyd cymunedol a 
diwylliannol.

Gweler gwefan Comisiynydd Chwarae Cymru am ragor o wybodaeth am Hawliau Plant yng 
Nghymru  www.childcomwales.org.uk
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Darnau o Dystiolaeth Plant o fywyd yn y pyllau 
glo - cyn y 1900au Roedd y pyllau’n fannau peryglus iawn i weithio i 
weithio ynddyn nhw i oedolyn heb sôn am blentyn.  Cafodd llawer o blant eu lladd a’u 
hanafu’n ddifrifol o dan y ddaear, dyma ychydig o bethau a rannwyd gan y plant yn 
ystod ymgynghoriad ar ddiogelwch y pyllau glo cyn y 1900au:

“Bron i flwyddyn yn ôl bu damwain a llosgwyd y rhan fwyaf ohonon ni. Ges i fy nghario 
adref gan ddyn. Roedd yn brifo’n fawr iawn oherwydd bod y croen wedi’i losgi oddi 
ar fy wyneb. Doeddwn i ddim yn gallu gweithio am chwe mis.” Phillip Phillips, 9 oed, 
Mwyngloddiau Plymouth, Merthyr

“Mi ges i fy mhen wedi’i wasgu ychydig amser yn ôl gan ddarn o do yn disgyn...”William 
Skidmore, 8 oed, Pwll Glo Buttery Hatch, Mynydd Islwyn

“... wedi malu fy nghoesau beth amser yn ôl, a’m cadwodd o’r gwaith am rai wythnosau.”  
John Reece, 14 oed, Pwll Glo Hengoed

“Es i gysgu achos roedd fy lamp wedi mynd allan am ei fod angen. O’n i wedi dychryn 
am fod rhywun wedi dwyn fy mara a chaws. Dwi’n meddwl mai’r llygod mawr a wnaeth.”  
Mary Davies, 6 oed, Pyllau Plymouth, Merthyr

“Dwi wedi bod o dan ddaear chwech neu wyth mis a dwi ddim yn ei hoffi rhyw lawer. 
Rwy’n dod yma am chwech y bore ac yn gadael am chwech y nos. Pan fydd fy lamp yn 
mynd allan, neu fy mod i eisiau bwyd, dwi’n rhedeg adref. Dydw i ddim wedi cael fy mrifo 
eto.”   Susan Rees, 6 oed, Pyllau Plymouth, Merthyr

Detholion wedi’u cymryd o: Amgueddfa Genedlaethol Cymru. (2011). Children in 
Mines [ar-lein] Ar gael yn: https://museum.wales/articles/1013/Children-in-Mines/ 

(Cyrchwyd 13 Ionawr 2023).

Erthygl 27 - 
UNCRC 1989

Dylai plant allu byw mewn 
ffordd sy’n eu helpu i gyrraedd 

eu llawn botensial corfforol, 
meddyliol, ysbrydol, moesol 

a chymdeithasol; a chael 
mynediad at fwyd digonol a 

chartrefi o safon ddigonol

Erthygl 32 - 
UNCRC 1989

Mae gan blant yr hawl i gael 
eu hamddiffyn rhag gwaith 
sy’n ddrwg i’w hiechyd neu eu 
haddysg.  

Erthygl 6 - 
UNCRC 1989

Mae gan bob plentyn a 
pherson ifanc yr hawl i 

oroesi a’r hawl i ddatblygu.  
Dylai llywodraethau 

wneud cymaint ag y gallan 
nhw i atal marwolaethau 

plant a phobl ifanc.

*TABL LLINELL AMSER - Deddfwriaeth sy’n tanategu hawliau plant

1991 Llywodraeth y DU yn cytuno i sicrhau bod gan bob plentyn yr hawliau a 
osodir yn CCUHPA

2001 Comisiynydd Plant cyntaf Cymru 

2002 Cyhoeddi Polisi Chwarae Cenedlaethol Cymru

2006 Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Polisi Chwarae Cenedlaethol Cymru

2010 Children and Families (Wales) Measure yn derbyn cydsyniad brenhinol 
a fydd yn gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i sicrhau 
cyfleoedd chwarae digonol

2011 Cymru yn derbyn Gwobr Hawl i Chwarae yng nghynhadledd y 
Gymdeithas Chwarae Ryngwladol

2012 Llywodraeth Cymru yn dechrau rhan gyntaf y ddyletswydd statudol i 
gynnal asesiadau digonolrwydd chwarae

2014 Llywodraeth Cymru yn dechrau ail ran y ddyletswydd statudol i sicrhau 
cyfleoedd chwarae digonol

Erthygl 27 - 
UNCRC 1989

Dylai plant allu byw mewn 
ffordd sy’n eu helpu i 

gyrraedd eu llawn botensial 
corfforol, meddyliol, ysbrydol, 
moesol a chymdeithasol; a 
chael mynediad at fwyd a 

thai digonol.

http://www.childcomwales.org.uk
https://borgenproject.org/facts-about-child-miners/
https://museum.wales/articles/1013/Children-in-Mines/
https://museum.wales/articles/1013/Children-in-Mines/
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights
https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights
https://museum.wales/articles/1013/Children-in-Mines/
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Baner Cymru
Dywedir mai baner Cymru yw’r faner hynaf sydd yn dal yn cael ei defnyddio gyda’r cofnod 
hynaf o ddraig yn cael ei defnyddio i symboleiddio’r Cymry; hyn yn mynd yn ôl i tua 820 OC; fe’i 
mabwysiadwyd yn swyddogol fel y faner genedlaethol yn 1959.

Mae llawer o straeon ynglŷn â tharddiad y ddraig ac mae un stori’n dechrau gyda Brenin 
Celtaidd o’r enw Vortigen. Nawr roedd Vortigen yn dymuno adeiladu castell iddo’i hun ac yn 
meddwl ei fod wedi dod o hyd i’r lle perffaith yn Ninas Emrys ac felly dechreuodd y gwaith. Yn 
anffodus, waeth faint o weithiau y gwnaethon nhw adeiladu’r waliau yn ystod y dydd byddent 
yn dychwelyd y bore wedyn i’r waliau wedi’u dymchwel. Roedd bachgen ifanc yn digwydd dod 
draw un bore, mae rhai hanesion yn dweud mai Myrddin ifanc oedd hwn, eraill yn dweud bod 
Gwydion, y bachgen, wedi dweud wrth yr adeiladwyr i gloddio islaw’r sylfeini ac yno y bydden 
nhw’n dod o hyd i’r achos.

Fe wnaeth yr adeiladwyr gloddio a chanfod 2 ddraig gysgu mewn ceudwll, un gwyn ac un coch. 
Roedd y dreigiau’n cysgu yn ystod y dydd ac yn ymladd yn y nos gan achosi i furiau’r castell 
gwympo. Wrth ryddhau’r dreigiau o’r ceudwll, dechreuasant eu brwydr eto gyda’r ddraig goch 
yn fuddugol.
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Melangell 
Tywysoges o Iwerddon oedd Melangell, a 
ffodd yn y 7  fed ganrif i Gymru i fyw ei bywyd 
fel meudwy yn Llangynog, Powys, a hi yw 
nawddsant ysgyfarnogod, anifeiliaid bychain 
a’r amgylchedd naturiol.

Un diwrnod roedd Brochwel, Tywysog Powys, 
allan yn hela, yr ysgyfarnog yr oedd yn ei hel 
wedi ei guddio oddi tan glogyn Melangell. 
Safodd ei thir a gwrthododd ganiatáu i 
Brochwel barhau. 

Wedi ei hedmygu gan ei dewrder a’i 
phenderfyniad, rhoddodd Brochwel ddarn o 
dir iddi yn y dyffryn fel man noddfa iddi hi ei 
hun a’r holl anifeiliaid gwyllt oedd yn byw yno. 

Santes Dwynwen
Santes Dwynwen yw nawddsant cariadon Cymru a dethlir Diwrnod Santes Dwynwen ar Ionawr 
25ain.

Ganwyd Dwynwen yn y 5ed ganrif, syrthiodd mewn cariad â Thywysog Maelon Dafodrill, ond 
cafodd ei haddo i un arall. Roedd hi mor ddigalon fel y gweddïodd am allu anghofio Maelon.  Y 
noson honno yr ymwelwyd â hi gan angel yn rhoi anrheg o ddiod iddi i wneud iddi ei anghofio, 
wrth ei yfed byddai hefyd yn troi Maelon yn floc o iâ.

Rhoddodd Duw dri dymuniad iddi. Ei dymuniad cyntaf oedd i Maelon gael ei ryddhau o’r rhew; 
ei hail fod Duw yn cwrdd â gobeithion a breuddwydion gwir gariadon; ac yn drydydd, na ddylai 
hi byth briodi. Cyflawnwyd y tri, ac fel arwydd o’i diolch, neilltuodd Dwynwen ei hun i wasanaeth 
Duw am weddill ei hoes, gan ddod yn lleian a sefydlu lleiandy ar ynys Llanddwyn, Ynys Môn. 
Yma y treuliodd ei hamser yn astudio priodweddau perlysiau, ac yn trin pawb a geisiai hi. Ar ôl 
blynyddoedd o iacháu eraill bu farw yn 465 OC.

Dewi Sant
Mae Mawrth y 1af yn Ddydd Gŵyl Dewi ac 
mae’r diwrnod yma wedi cael ei ddathlu ers 
y 12fed Ganrif.  Dywed y straeon wrthym fod 
Dewi Sant wedi ei eni ar ben clogwyn ger 
Capel Non ar arfordir De-orllewin Cymru yn 
ystod storm ffyrnig. 

Fe’i magwyd i fod yn offeiriad a dywedir iddo 
berfformio ambell wyrth yn ei fywyd gan 
gynnwys adfer golwg. Daeth yn adnabyddus 
fel ‘Dewi Ddyfrwr’ (yr yfwr dŵr), dywed 
straeon hefyd y byddai ffynhonnau o ddŵr 
yn ymddangos ar adegau yn ei fywyd, ac 
adnabhuwyd ef fel ur un a  fyddai’n “dod â 
dŵr”.

Dywed y chwedl hefyd ei fod, yn ystod brwydr 
yn erbyn y Sacsoniaid, wedi cynghori ei filwyr 
i wisgo cennin yn eu hetiau er mwyn gallu eu 
gwahaniaethu’n hawdd oddi wrth eu gelynion.
Yn ystod ei oes sefydlodd 12 mynachlog gan 
gynnwys Glastonbury ac un yn Minevia 
(Tyddewi) a wnaeth yn sedd esgob iddo’i  hun. 
Enwyd ef yn Archesgob Cymru yn Synod Brefi, 
Sir Aberteifi yn 550. Bu farw Dewi Sant ar 1 
Mawrth 589 OC, yn Minevia, yn honedig dros 
100 oed.

Gelert
Beddgelert yw man gorffwys Gelert, ci ffyddlon y Tywysog Llewelyn Fawr, yr  adroddir ei hanes 
ar ei garreg fedd:

“Yn y 13eg ganrif roedd gan Llewelyn, Tywysog Gogledd Cymru, balas ym Meddgelert. Un 
diwrnod aeth i hela heb Gelert, ‘The Faithful Hound’, a oedd yn absennol yn ddi-baid.

Ar ôl i Llewelyn ddychwelyd aeth y ci absennol  hwn, â staen ac arogl gwaed arno, neidio’n 
llawen i  gwrdd â’i feistr. Dychrynodd y tywysog i ddod o hyd i’w fab, a gweld cot y baban yn 
wag, y dillad gwely a’r llawr wedi’u gorchuddio â gwaed.

Plymiodd y tad ffraeth ei gleddyf i ochr y ci, gan feddwl ei fod wedi lladd ei etifedd. Atebwyd crl 
marw’r ci gan gri plentyn.

Chwiliodd Llewelyn a darganfod ei fachgen heb niwed, ond gerllaw yr oedd corff blaidd nerthol 
yr oedd Gelert wedi ei ladd. Dywedwyd na fu i’r tywysog, a oedd yn llawn edifeirwch, erioed 
wenu eto. “



Lleoliad Cymreig 
o Ansawdd 
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Pan fyddwch chi’n cael eich archwilio 
byddant yn ystyried pedair thema 
graidd: Lles; Gofal a Datblygu;  Yr 
amgylchedd, a; Arweinyddiaeth a 
Rheolaeth. Efallai y byddan nhw’n 
cynnal archwiliadau llawn fel rhan 
o amserlen arolygu arfaethedig.  
Fframwaith arolygu gofal plant 
(arolygiaeth.cymru).
        
Dylech gael eich archwilio tua 6 mis 
pan fydd y clwb wedi ei gofrestru 
o’r newydd ac yn weithredol. Yn 
dilyn o hyn gall Clybiau Gofal Plant 
Allysgol’r Ysgol ddisgwyl cael eu 
harchwilio o leiaf unwaith bob tair 
blynedd. Gellir ymweld â chi ar gyfer 
archwiliad â ffocws, codir pryderon 
neu i ddilyn unrhyw feysydd sydd 
angen gwelliant a nodwyd o fewn 
archwiliad blaenorol. Arolygiadau 
yn ddirybudd ac mae canllawiau ar 
gael ar wefan AGIC.  Sut yr ydym yn 
arolygu Gwasanaethau Gofal Plant a 
Chwarae (arolygiaeth gofal.cymru). 

Bydd eich clwb yn cael canlyniad o 
Ardderchog, Da, Digonol, neu Wael 
a fydd yn cael ei gyhoeddi yn  eich 
adroddiad arolygu. Mae’n bwysig 
sicrhau eich bod bob amser yn barod 
am arolygiad gan y bydd hyn yn 
eich cefnogi i ddarparu darpariaeth 
gofal plant o ansawdd gyson; mae 
gennym ambell i awgrym i’ch cefnogi 
chi a’ch tîm.
 
Ansawdd y gofal
Ydych chi wedi adolygu’r gofal 
rydych chi’n ei ddarparu yn y clwb 
o fewn y flwyddyn ddiwethaf? 
Bydd yr arolygydd am adolygu 
hyn a chroesgyfeirio hyn gydag 
unrhyw newidiadau a wnaed 
neu argymhellion a gododd o’ch 
canfyddiadau. Bydd gofyn i chi 
anfon adolygiad o ansawdd gofal 
eich gwasanaeth yn flynyddol 
gyda’ch Datganiad Hunanasesu 
Gwasanaeth (SASS). Dylai hyn fod 
yn ar gael i’w archwilio bob amser. 

Os ydych yn ddarpariaeth gofal 
plant cofrestredig dylech fod yn 
adolygu’r gwasanaeth yr ydych yn ei 
ddarparu. Hefyd yn deall lle efallai 
y bydd angen i chi addasu sut y 
byddwch chi

Gweithredu, neu lle y gallai fod angen 
i chi ddatblygu eich gwasanaeth i 
ddiwallu anghenion plant, teuluoedd 
a’ch cymuned. Fel rhan o hyn dylech 
allu defnyddio adborth adeiladol, 
bydd hyn yn cefnogi sut rydych chi’n 
adolygu eich darpariaeth. 
   
Bydd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 
yn Archwilio eich clwb cofrestredig 
i sicrhau eich bod yn darparu 
gwasanaeth o fewn y Canllawiau 
Rheoleiddio - rheoliadau y Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol (NMS) 
Safonau Gofynnol Cenedlaethol 
ar gyfer gofal plant rheoledig (gov.
wales)).
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Datganiad o Ddiben
Sicrhewch fod gennych y Datganiad 
o Ddiben mwyaf diweddar ar gael 
i’w archwilio. Bydd yr arolygydd am 
ddilysu bod gennych wybodaeth 
am eich clwb ar gael i’r rhieni neu 
ymwelwyr eraill.
 
Cyfleoedd i Chwarae
A oes digon o adnoddau a 
phrofiadau ar gael i’r plant 
archwilio’r amgylchedd chwarae 
safonol?. A yw’r staff yn gymwys 
ac yn gyfarwydd ag Egwyddorion 
Gwaith Chwarae ac
A lynir at arferion Gwaith Chwarae 
ym mhob sesiwn? 
 
Cyfleoedd i archwilio’r Diwylliant a’r 
Iaith Gymraeg
Sut ydych chi’n cefnogi eich tîm 
i ddatblygu’r iaith Gymraeg yn y 
lleoliad? A oes gennych Addewid 
Cymraeg ac a allwch ddangos eich 
bod yn gweithio tuag at yr Efydd, yr 
Arian neu’r Aur yn y gweithgareddau 
dydd i ddydd yn y clwb? Mae hyn yn 
gam positif o dystiolaeth eich bod 
yn cefnogi’r Gymraeg yn y lleoliad. 
Pan fo arolygwyr AGC yn arolygu 
gwasanaeth,  un o’r meysydd y maent 
yn edrych arno yw os yw’r lleoliad yn 
cyflawni’r Cynnig Gweithiol.

Gall yr Addewid Cymraeg gefnogi 
lleoliadau i wneud y cam cychwynnol 
hwnnw a’u cario trwy’r taith i’r 
Cynnig Gweithiol, neu mor bell ag 
y maen nhw am fynd ar y daith 
honno. Fe groesawodd Kevin Barker, 
Pennaeth Arolygu Gofal Plant a 
Chwarae Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru, y datblygiad cadarnhaol 
hwn i gefnogi’r defnydd o’r Gymraeg 
ym maes gofal plant a lleoliadau 
gwaith chwarae. 
 
Llais y Plant 
Mae’n bwysig eich bod chi’n gallu 
gwrando ar y plant fel bod eu llais 
yn cael ei glywed. Tystiolaeth o 
hyn fyddai gwybodaeth o fewn 
y clwb, byrddau adborth neu 
ffotograffau.  Bydd  ymgysylltiad 
plant mewn  gweithgareddau yn 
dangos tystiolaeth eu bod yn hapus 
o fewn y clwb. Bydd sylwadau ac 
awgrymiadau a wneir gan y plant 
yn  gadarnhaol wrth adolygu eich 
gwasanaeth. Bydd sicrhau bod 
profiadau’n cael eu harwain gan y 
plant yn cynorthwyo datblygiad y 
clwb. 
 

Sicrhewch fod gennych 
systemau cadw 
cofnodion cadarn
Sicrhau bod yr holl 
gofnodion ar gael at 
ddibenion arolygu. 
Mae hyn yn cynnwys 
contractau a 
cytundebau gyda rhieni, 
cofrestrau sy’n amlwg 
yn cael eu hailgodio a’u 
diweddaru, presenoldeb
gwybodaeth, casglu 
plant a manylion cyswllt.
 
Gwybodaeth i Blant
Dylai gwybodaeth 
ynglŷn â phob plentyn 
fod ar gael i’w harchwilio 
a’i chloi’n ddiogel
ymaith. Os oes gennych 
fersiynau electronig o 
wybodaeth gofrestru 
ynghylch y plentyn
anghenion unigol megis 
yr angen am gymorth, gofynion 
dietegol, anghenion meddygol, 
rhaid i’r rhainfod ar gael i AGC eu 
archwilio ar ymweliad dirybudd. 
Bydd gofyn i chi ddangos
eich bod wedi adolygu pob plentyn 
yn unigol ac wedi gallu darparu eich 
gwasanaeth i ateb eu hanghenion 
unigol. 
 
Gwiriadau Iechyd a Diogelwch
Gwiriwch bod eich asesiadau risg 
yn cael eu hadolygu’n rheolaidd neu 
pan fo angen. Efallai y bydd gennych 
gyfarpar newydd neu adnoddau y 
mae angen eu gwneud asesiad risg 
yn eu cylch, a yw hyn ar waith ac a 
yw staff a phlant yn deall y risgiau’n 
llwyr? Ydy’ch holl eitemau i sicrhau 
amgylchedd diogel? 
 
Adolygu a diweddaru Polisïau 
Dylid adolygu polisïau yn flynyddol 
o leiaf, ac os oes newidiadau o 
fewn deddfwriaeth neu arfer dylid 
adlewyrchu hyn yn eich polisïau a’ch 
gweithdrefnau. Bydd yr arolygydd 
am adolygu’r rhain yn erbyn ymarfer 
a welwyd o fewn y clwb er mwyn 
sicrhau bod cysondeb, felly bydd 
sicrhau bod eich tîm o staff yn 
gyfarwydd â phob polisi ac yn eu 
gweithredu ar bob adeg yn cefnogi 
eich arweinyddiaeth a’ch rheolaeth. 
 
Ffeiliau Staff – Cymhwyster a 
Hyfforddiant
A yw’r holl ffeiliau staff wedi’u 
cwblhau gyda gwiriadau cyfeirio, 

gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu 
a Gwahardd (DBS),  gwiriadau 
diweddaru rhifau, unrhyw  
hyfforddiant a ddiweddarwyd, 
tystysgrifau cymhwyster neu newid 
i wybodaeth i wybodaeth am y 
staff/personél? Bydd yr arolygydd 
hefyd yn disgwyl gweld cofnodion y 
sesiynau goruchwylio ac arfarnu a 
gynhaliwyd gyda phob aelod o staff. 
 
Diogelu
Os oes gennych unrhyw bryderon 
diogelu, datgeliadau neu 
ymchwiliadau yna dylai’r rhain fod 
yn cael eu cadw dan glo yn ddiogel 
ac yn gyfrinachol. . Os oes honiad 
wedi cael ei wneud neu bryder wedi’i 
godi yna efallai y bydd angen i’r 
arolygydd adolygu’r wybodaeth. 
 
Cwynion
Rhaid cadw cofnod manwl o’r 
cwynion a wnaed i’r clwb. Rhaid i hyn 
fod ar gael ar gyfer
arolygiad.
 
Peidiwch ag anghofio, beth bynnag 
sydd ei angen arnoch i gefnogi 
ansawdd a datblygiad o yn eich 
lleoliad rydym yn gallu eich helpu bob 
cam o’r ffordd. Mae ein Swyddogion 
Datblygu  Busnesau Gofal Plant 
yma yn Clybiau Plant Cymru Kids’ 
Clubs bob tro wrth law i’ch pwyntio 
i’r cyfeiriad cywir er mwyn sicrhau 
eich bod yn datblygu eich busnes i 
sicrhau’r canlyniadau gorau posib

https://www.careinspectorate.wales/sites/default/files/2019-08/190731-easy-read-inspect-childcare-en.pdf
https://www.careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-02/160613childcareframworken.pdf
https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/national-minimum-standards-for-regulated-childcare.pdf
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Gŵyl Holi 
Mawrth 18fed  

Gŵyl wanwyn Hindŵaidd yw Holi sy’n llawn 
lliw, canu a dawnsio ac yn nodi dechrau’r 
gwanwyn. Mae’r dathliadau traddodiadol 
yn cynnwys taflu powdrau lliw at ffrindiau a 
theulu, yn ogystal â mwynhau danteithion 
Indiaidd melys blasus. Mae’r dathliadau’n 
dechrau gyda  choelcerth Holika ar y noson 
gynt, ac mae pobl yn ymgynnull i ganu a 
dawnsio. Ar fore Holi mae’r hwyl go iawn yn 
dechrau, lle mae pawb yn rhedeg ar ôl ei 
gilydd o gwmpas y lle, gyda phaent sych neu 
ddŵr lliw mewn pistolau dŵr neu falŵns!

• Ymladd â lliwiau.
• Gwnewch enfys ar eich plât. Cyflwyno 

bwydydd o wahanol liwiau (mae 
ffrwythau a llysiau yn wych ar gyfer hyn) 
a chreu eich plât enfys eich hun.

• Gwnewch i liwiau ddawnsio! Cymerwch 
ddwy jar dryloyw ac ychwanegwch ddŵr 
oer iâ mewn un jar a dŵr poeth mewn jar 
arall. Chwistrellwch ddau neu dri diferyn 
o fwydliw yn y ddwy jar. Wrth i’r lliw 
gymysgu yn y dŵr, mae’n ymddangos ei 
fod yn dawnsio. Peidiwch â’i droi! Pa liw 
jar sy’n dawnsio/cymysgu’n gyflymach?

• Gwnewch gardiau Holi wedi’u hysbrydoli 
gan natur gan ddefnyddio dail a 
phetalau.

• Gwnewch bosteri hud. Ysgrifennwch 
‘Holi’ gan ddefnyddio creonau cwyr 
gwyn yng nghanol darn o bapur mewn 
llythrennau mawr, trwm. Ychwanegwch 
wahanol baent a dŵr i boteli chwistrellu 
i wneud paent chwistrellu. Clipiwch y 
papur ar linell ddillad gan ddefnyddio 
clipiau. Chwistrellwch lliw y papur gan 

Mae Ramadan yn amser arbennig i Fwslimiaid. 
Mae Ramadan yn dechrau pan fydd y lleuad 
cilgant newydd yn ymddangos yn yr awyr 
ac yn dod i ben ar ôl mis, yn dibynnu ar 
gylchred y lleuad. Mae hyn yn golygu na fydd 
Ramadan yn dechrau ar yr un diwrnod bob 
blwyddyn yn ôl y calendr Gregori. Yn y DU yn 
2023, mae Ramadan yn dechrau gyda’r nos ar 
yr 22ain o Fawrth. Yn ystod y mis hwn, bydd y 
rhan fwyaf o Fwslimiaid yn nodi cyfnod sawm, 
trwy ymprydio (nid bwyta) o godiad haul hyd 
fachlud haul. Mae Mwslimiaid yn gwneud hyn 
i ymarfer hunanddisgyblaeth a rheolaeth, a 
datblygu empathi a thosturi tuag at y rhai sy’n 
llai ffodus na nhw eu hunain. Anogir pobl i fod 
yn fwy caredig a hael. Ar ddiwedd Ramadan, 
bydd pobl yn dathlu torri’r ympryd gyda 
dathliad tridiau o’r enw Eid al-Fitr. Byddwch 
yn ymwybodol o bobl yn ymprydio.

• Gwnewch 
• galendr caredigrwydd/diolchgarwch
• Addurniadau Ramadan a llusernau
• Symudolyn euad cilgant a sêr 

Poster calendr caredigrwydd/diolch
Gall plant greu eu poster calendr 
caredigrwydd/diolchgarwch unigol neu grŵp 
eu hunain gan ychwanegu awgrymiadau 
ynghylch caredigrwydd neu ddiolchgarwch ar 
gyfer pob diwrnod o Ramadan.

Beth i’w wneud 
1. Trafod ffyrdd o ddangos caredigrwydd a 

diolchgarwch.
2. Creu poster mis calendr unigol neu un 

mwy gan grŵp, ar ffurf mosg.
3. Ysgrifennwch eich geiriau diolchgarwch/

caredigrwydd dewisol i bob diwrnod o’r 
mis

4. Addurnwch eich calendr
5. Gwiriwch eich calendr bob dydd i’ch 

atgoffa i fod yn garedig a dangos 
diolchgarwch. Siaradwch â’ch ffrindiau 
a’ch Gweithwyr Chwarae am sut 
oeddech chi’n teimlo

Gallai enghreifftiau o ysgogiadau diolch 
gynnwys y canlynol, neu gallech gymryd 
ysbrydoliaeth o’n hadnodd ‘10 ffordd o fod 

 Fflagiau Holi Lliwgar 
Bydd angen arnoch: 
• Darn mawr o gerdyn 
• Paent 
• Llinyn 

Beth i’w wneud: 
1. Diferwch neu chwistrellwch baent diferu 

ar draws y cerdyn. 
2. Pan fydd y paent yn sych torrwch y 

cerdyn drionglau. 
3. Defnyddiwch ebill tyllu i  dorri tyllau ar 

ben pob triongl. 
4. Gwthiwch linyn trwy’r rhain a rhoi’r 

trionglau ar linyn i hongian. 

yn garedig ac ysbrydoli caredigrwydd mewn 
eraill’
Gwenwch ar rywun
Gofynnwch i rywun a hoffent chwarae gyda 
chi
Siaradwch â rhywun nad ydych chi fel arfer yn 
chwarae ag ef/hi yn y clwb
Dywedwch 3 pheth da amdanoch chi’ch hun
Pa foment heddiw oedd yn arbennig?
Canmol rhywun
Am beth ym myd natur yr ydych yn arbennig 
o ddiolchgar?
Agorwch y drws i rywun
Gwnewch anrheg i ffrind
Cyfrannwch i fanc bwyd
Gwnewch i rywun wenu
Helpu ffrind
Rhowch gwtsh i rywun
Gwnewch i rywun chwerthin
Canwch lond eich llais
Pa olygfeydd a synau ydych chi’n ddiolchgar 
amdanyn nhw?
Dywedwch ddiolch i’ch gweithiwr chwarae/
rhiant/athro/brawd  neu chwaer
Bwydo’r adar

Ramadan - 22ain o Fawrth 2023

Gweithgareddau

ddefnyddio poteli lliw chwistrellu gwahanol. Bydd y dŵr yn llithro i ffwrdd o’r creonau cwyr, 
gan liwio’r rhannau sy’n weddill o’r ddalen.

• Gwnewch faneri lliwgar

https://www.clybiauplantcymru.org/blog/resources/10-ways-to-be-kind-and-inspire-kindness-in-others/
https://www.clybiauplantcymru.org/blog/resources/10-ways-to-be-kind-and-inspire-kindness-in-others/

