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Ynglŷn â  
BookTrust
Y BookTrust yw elusen ddarllen plant 
fwyaf y DU. Rydyn ni wedi ymrwymo i 
gael plant i ddarllen. Ein blaenoriaeth 
yw cael plant i deimlo’n gyffrous 
ynglŷn â llyfrau, rhigymau a straeon 
oherwydd, os yw darllen yn hwyl, fe 
fydd plant eisiau ei wneud. 

BookTrust Cymru sy’n cyflawni ein 
gwaith yng Nghymru. Bob blwyddyn, 
rydyn ni’n rhannu dros 175,000 o lyfrau 
sydd wedi’u dewis yn ofalus ymhlith 
plant yng Nghymru, a thros 230,000 
o adnoddau llythrennedd a rhifedd 
trwy gyfrwng ein rhaglenni y mae 
Llywodraeth Cymru’n eu hariannu.

Mae pob teulu yng Nghymru’n derbyn 
llyfrau ac adnoddau oddi wrth y 
BookTrust yn ystod pum mlynedd 
cyntaf eu plentyn, gan ddechrau â’r 
pecyn Dechrau Da Babi pan mae’r 
babi’n rhyw chwe mis oed. Mae llyfrau, 
canllawiau ac adnoddau’n cael eu 
darparu trwy gyfrwng ymarferwyr 
iechyd, llyfrgelloedd, ysgolion ac 
ymarferwyr blynyddoedd cynnar. 
Mae teuluoedd yn cael eu cefnogi â 
chyngor ac adnoddau i annog yr arfer 
o ddarllen.

Rydyn ni eisiau i bob plentyn gael y 
dechrau gorau posibl mewn bywyd. 
Dyna pam ein bod ni mor angerddol 
ynglŷn â chael plant i ddarllen.

 

Cysylltu â ni

Ffôn:  
02922 676775

E-bost:  
booktrustcymru@booktrust.org.uk

Gwefan:  
booktrust.org.uk/cymru

Twitter:  
@BookTrustCymru
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Siwrnai BookTrust 
Cymru: 0–5 mlwydd oed
Mae ein rhaglenni yng Nghymru’n cefnogi plant a theuluoedd i ddarllen gyda’i 
gilydd ac i rannu llyfrau, straeon a rhigymau a sgwrsio o oedran ifanc.

Dechrau Da: ar gyfer plant 0–3 mlwydd oed
Mae pecynnau Dechrau Da yn cynnwys llyfr Saesneg a llyfr 
Cymraeg ynghyd â llyfryn i rieni a gofalwyr sy’n llawn syniadau am 
sut i rannu llyfrau, straeon a rhigymau. 
•  0–3 mis oed: Siapau Cyntaf Eich Babi. Ymwelwyr iechyd sydd fel 

rheol yn rhoi’r llyfryn hwn cyn i’r babi fod yn 8 wythnos oed.

•  Pecyn Dechrau Da Babi. Fel rheol fe fydd ymwelwyr iechyd yn 
rhoi’r pecyn hwn pan fydd y babi’n chwe mis oed.

•  Pecyn Dechrau Da Blynyddoedd Cynnar. Fel rheol fe fydd ymwelwyr 
iechyd yn rhoi’r pecyn hwn pan fydd y babi’n 27 mis oed.

I gael gwybod mwy ewch i bookstart.org.uk/cymru 

Pori Drwy Stori: ar gyfer plant 3–5 mlwydd oed 
Mae Pori Drwy Stori’n cefnogi llythrennedd a rhifedd plant. Mae’n 
darparu adnoddau y gellir eu defnyddio yn y cartref neu’r ystafell 
ddosbarth, ac yn annog rhieni a gofalwyr i chwarae rhan weithredol 
yn addysg eu plant. 

•  3–4 mlwydd oed: Pori Drwy Stori Meithrin. Sy’n cael ei Chyflawni 
mewn partneriaeth â gweithredu meithrinfeydd sy‘n cymryd 
rhan (ysgolion a rhai nas cynhelir) i gefnogi sgiliau llafaredd.

•  4–5 mlwydd oed: Pori Drwy Stori Derbyn. Mae’r rhaglen hon, sy’n 
cael ei chyflawni mewn partneriaeth ag ysgolion, yn darparu 
adnoddau tymhorol ar gyfer pob plentyn oedran Derbyn.

I gael gwybod mwy ewch i poridrwystori.org.uk

Clwb Blwch Llythyrau Piws: ar gyfer plant 3–5 mlwydd oed
Mae’r Clwb Blwch Llythyrau’n ysbrydoli plant sy’n derbyn gofal i 
ddarllen a mwynhau llyfrau a dysgu. Mae‘r rhaglen ar gael i blant 
3-13 oed.

•  3-5 mlwydd oed: Mae plant yn derbyn parsel bob mis am chwe 
mis sy’n cynnwys deunydd ysgrifennu, gweithgareddau a llyfrau 
sydd wedi’u dewis yn arbennig.

I gael gwybod mwy ewch i booktrust.org.uk/letterbox-club-wales

Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r rhaglenni hyn i gyd.  
I gael gwybod mwy am ein gwaith ewch i booktrust.org.uk/cymru
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Negeseuon allweddol 
Dechrau Da 
Mae ymwelwyr iechyd yn rhannu 
negeseuon allweddol Dechrau Da â 
rhieni a gofalwyr wrth roi’r pecynnau 
Dechrau Da yn anrheg iddyn nhw.  

Mae rhannu’r negeseuon hyn yn ystod 
eich sesiynau Blwch Gwych Dechrau Da 
yn gallu helpu i’w hatgyfnerthu nhw:

•  Chi ydy athro cyntaf a phwysicaf 
eich plentyn. Mae straeon, llyfrau 
a rhigymau’n rhan hanfodol o 
ddatblygiad eich plentyn, felly 
gwnewch yn siŵr eich bod chi’n eu 
cynnwys nhw yn eich arferion bob 
dydd. Mae hyn yn helpu’ch plentyn i 
ddatblygu llawer o sgiliau pwysig, ac 
yn ei helpu i ddod yn ddysgwr hapus 
a hyderus.

•  Dechrau’n ifanc! Mae’n beth da 
mwynhau straeon, llyfrau a rhigymau 
â’ch plentyn o oedran mor ifanc â 
phosibl. Does dim angen i fabi ddeall 
y geiriau i gyd; fe fydd wrth ei fodd 
yn gwrando ar eich llais.

•  Rhannwch lyfrau, siarad am y lluniau 
a chwtsio â’ch gilydd – mae hyn i 
gyd yn eich helpu i feithrin perthynas 
gref a chariadus â’ch plentyn. Gall 
pawb yn y teulu ymuno â’r hwyl, 
yn dadau, yn famau, yn frodyr a 
chwiorydd, yn neiniau a theidiau, yn 
fodrybedd ac ewythrod.

•  Ymunwch â’ch llyfrgell leol, gan 
y bydd eich plentyn wrth ei fodd 
yn dewis llawer o lyfrau gwahanol 
drosto’i hun. Mae llyfrgelloedd yn 
croesawu pawb o bob oedran, 
does dim rhaid talu i ymuno a dydy 
llyfrgelloedd Cymru ddim yn codi 
dirwy os ydy llyfrau plant yn hwyr yn 
cael eu dychwelyd. Gallwch chi ddod 
o hyd i’ch llyfrgell leol yn  
llyfrgelloedd.cymru
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Rhedeg sesiwn Blwch 
Gwych Dechrau Da
Mae’r holl adnoddau sydd eu hangen 
arnoch chi i redeg eich sesiwn Blwch 
Gwych eich hun yn eich pecynnau Blwch 
Gwych, sy’n annog rhieni a gofalwyr 
i ddarllen a mwynhau llyfrau gyda’u 
plant. Gallwch chi addasu’r adnoddau 
i’w defnyddio mewn ystod eang o 
sefyllfaoedd blynyddoedd cynnar.

Beth ydy sesiwn Blwch Gwych 
Dechrau Da?
•  Amser stori ydy sesiwn Blwch Gwych, 

lle mae pob teulu yn cael copi o’r llyfr. 
Gall rhieni, gofalwyr a phlant ddarllen 
gyda’i gilydd tra bo arweinydd y 
sesiwn yn darllen y stori i’r grŵp.

•  Yn ogystal â’r llyfr ei hun, mae 
gweithgareddau fel rhigymau, crefftau 
a chwarae aml-synhwyrol yn helpu 
teuluoedd i elwa i’r eithaf o bob llyfr. 

•  Mae modelu rhannu llyfr â rhieni a 
gofalwyr yn eu helpu nhw i fagu hyder 
i ddarllen gartref gyda’u plentyn.

‘Mae gweithgareddau crefft yn 
helpu i gael mwy o’r llyfr na darllen 
y geiriau’n unig. Rydyn ni’n tueddu 
i adeiladu ar gynnwys y llyfr yn 
hytrach na darllen y geiriau’n uchel 
bob amser.’ Ymarferydd

Beth sydd yn fy mhecynnau Blwch 
Gwych Babis a Blynyddoedd 
Cynnar Dechrau Da?
•  Nifer o gopïau o deitlau presennol 

Dechrau Da, yn rhai Cymraeg a 
Saesneg, fel bod gan deuluoedd eu 
copi eu hunain i’w gyd-ddarllen yn 
ystod eich sesiynau Blwch Gwych. 

•  Taflen weithgareddau ar gyfer pob 
llyfr, sy’n eich helpu chi i ddefnyddio’r 
llyfrau’n greadigol.
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Beth ydy manteision sesiynau 
Blwch Gwych Dechrau Da?
•  Mae sicrwydd y sesiynau grŵp 

yn gallu helpu rhieni a gofalwyr i 
deimlo’n fwy hyderus a grymus i 
rannu a mwynhau llyfrau gyda’u 
plant.

•  Mae rhannu llyfrau’n gallu helpu i 
greu cyswllt cariadus rhwng rhieni/
gofalwyr a’u plentyn wrth iddyn nhw 
gwtsio gyda’r stori, ac mae gallu 
defnyddio’u copi eu hunain o’r llyfr yn 
gallu helpu hyn i ddigwydd.

•  Mae plant ifanc a babis hefyd wrth 
eu boddau’n cael eu copi eu hunain 
o’r llyfr fel eu bod nhw’n gallu gweld y 
lluniau a throi’r tudalennau.

•  Mae sesiynau Blwch Gwych yn ffordd 
wych o gael babis a phlant ifanc yn 
gyfarwydd â llyfrau ac mae’n annog 
teuluoedd i ddarllen gyda’i gilydd yn 
rheolaidd gartref.

•  Mae’r gweithgareddau’n gallu cynnig 
‘ffordd i mewn’ i’r llyfr i’r rhieni a’r 
gofalwyr llai hyderus.

‘Mae rhieni wedi bod yn hapus i 
gymryd rhan – maen nhw’n hoffi 
cael copi o’r llyfr i edrych arno ac i 
ddilyn y stori. Mae sawl un yn dweud 
eu bod nhw’n teimlo’n fwy hyderus 
nawr ynglŷn â darllen gyda’u plant 
gartref.’  Ymarferydd

•  Mae defnyddio syniadau’r Blwch 
Gwych yn gallu cefnogi datblygiad 
holistaidd plentyn, gan gefnogi 
datblygu sgiliau iaith, sgiliau 
cyfathrebu a sgiliau echddygol.

•  Mae llyfrau’r Blwch Gwych dwyieithog 
yn gallu cefnogi teuluoedd i 
ddefnyddio’r Gymraeg.
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Awgrymiadau ar gyfer rhedeg 
eich sesiwn Blwch Gwych 
Dechrau Da
•  Atgoffwch y rhieni a’r gofalwyr nad 

oes yn rhaid darllen pob gair wrth 
edrych ar lyfrau – mae edrych ar y 
lluniau a’u trafod o fudd mawr hefyd.

•  Gwnewch yn siŵr bod y llyfrau o 
fewn cyrraedd y plant yn y lleoliad 
– mae rhai ymarferwyr yn gweld 
bod plant yn dewis darllen y llyfrau 
eto’n annibynnol ar ôl eu clywed nhw 
mewn grŵp.

•  Gwnewch gysylltiadau â’r llyfrau 
sydd o bosibl gan y rhieni a’r 
gofalwyr gartref – yn enwedig os 
ydyn nhw wedi derbyn llyfrau’r Blwch 
Gwych rydych chi’n eu defnyddio 
yn eu pecynnau Dechrau Da trwy 
ymwelwyr iechyd.

•  Cofiwch fod recordiadau sain o’r 
llyfrau Cymraeg ar wefan Dechrau 
Da: bookstart.org.uk/cymru

•  Mwynhewch! Mae’n bosibl y 
bydd eich brwdfrydedd chi 
ynglŷn â’r llyfrau’n cael ei 
drosglwyddo’n hawdd i 
rieni, gofalwyr a phlant. 

 

Mae ymchwilio a gwerthuso’n 
hanfodol i’n gwaith. Yn 2016, bu 
ymchwilwyr o Brifysgol Cymru y 
Drindod Dewi Sant yn gwerthuso ein 
rhaglen Blwch Gwych. Gallwch chi 
ddarllen mwy am y gwerthusiad ar 
ein gwefan yn  
booktrust.org.uk/superbox
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‘Gwnaeth y rhieni sylwadau ar ba 
mor hyfryd oedd yr adnoddau ac ar 
sut y gallen nhw ail-greu’r syniadau 
gartref.’ Ymarferydd
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Cymorth ac 
adnoddau

Canfyddwr llyfrau a rhestrau 
llyfrau
Difyr, addas i’r oedran a hwyl?  Dydy 
hi ddim bob amser yn hawdd dod o 
hyd i lyfrau i’w rhannu â grwpiau, felly 
beth am edrych ar ein rhestrau llyfrau 
i weld beth rydyn ni’n argymell ei 
ddarllen, gan gynnwys llyfrau Cymraeg 
a dwyieithog?

Gwrando ar straeon a rhigymau 
yn y Gymraeg a’r Saesneg 
Efallai nad oes gan rai pobl yr hyder i 
ddiddanu’r plant â rhigymau a straeon, 
yn enwedig y rheini sy’n dysgu’r 
Gymraeg ac sy’n ceisio rhannu llyfrau 
a rhigymau yn y Gymraeg. Rhowch 
gynnig ar ein recordiadau o straeon 
a rhigymau Dechrau Da sy’n cefnogi 
rhieni, gofalwyr ac ymarferwyr.  

Cefnogi’ch sesiynau Blwch 
Gwych Dechrau Da 
Cofiwch eich bod chi’n gallu 
lawrlwytho, argraffu a rhannu cardiau 
gweithgareddau Blwch Gwych sy’n 
llawn syniadau a rhigymau i gyd-fynd â 
llyfrau Dechrau Da. Beth am gofrestru i 
dderbyn ein cylchlythyr y Blynyddoedd 
Cynnar i gael y wybodaeth 
ddiweddaraf am weithgareddau, 
adnoddau a hyfforddiant BookTrust 
Cymru? 

 

Mae yna lond gwlad o 
adnoddau a chymorth ar 
ein gwefan ar gyfer ein 
hymarferwyr blynyddoedd 
cynnar. Mae yna ddolenni 
i’r holl adnoddau isod ar ein 
gwefan:  
booktrust.org.uk/superbox

Darluniau gan Daniel Taylor
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