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Croeso i Superbox 
2016 – Cael  
Profiadau â Llyfrau 

Wrth gwrs, er mwyn cael profiadau 
â llyfrau mae angen cael mynediad 
iddynt. Dyna pam fod ein rhaglen fwyaf 
adnabyddus, Dechrau Da, yn anelu 
i roi’u llyfrau’u hunain  i bob plentyn 
yng Nghymru, a pham ein bod ni’n 
cydweithio’n agos â llyfrgelloedd i helpu 
rhieni a phlant i ddal ati i ddarllen a 
mwynhau llyfrau a darllen.

Ond mae ‘cael profiad’ o lyfr yn 
ymwneud â chymaint mwy, on’d ydyw? 
Mae’n ymwneud â’r profiad o ddarllen 
ar y cyd – clyd, cysurlon (neu ‘cwtshi’), 
hudolus, hyd yn oed. Mae’n ymwneud â 
mynd i mewn i fyd newydd a phrofi pobl, 
lleoedd a syniadau newydd. Ac mae’n 
ymwneud â siarad am y cymeriadau, 
y straeon a’r syniadau yr ydym wedi’u 
darganfod yno, a chwarae â nhw.

Rydym ni’n credu y dylai ‘cael profiad 
o lyfrau’ fod yn llawenydd ac yn bleser 
i bob plentyn, a’i fod yn hawl ac yn 
hanfod. Mae cael profiad o lyfrau 
o oedran cynnar yn gallu effeithio 
ar ffactorau megis datblygu iaith a 
lleferydd, perthynas o fewn teulu ac yn 
ddiweddarach, gyrhaeddiad addysgol  
– i enwi rhai.

Bwriad Superbox o’r dechrau oedd 
dwyn ynghyd a rhannu ystod eang  
o syniadau am y modd y gallwn 
ni wneud ‘cael profiad o lyfrau’ yn 
ddiddorol, yn ddefnyddiol ac yn 
gyffrous i blant a theuluoedd. nid  
yw 2016 ronyn yn wahanol. 

Ar draws y cynadleddau, byddwn ni’n 
archwilio’r berthynas rhwng llyfrau, 
creadigrwydd a’r celfyddydau yn y 
blynyddoedd cynnar. Byddwn ni’n 
archwilio darllen a dysgu yn yr awyr 
agored, chwedleua rhyngweithiol, creu 
profiadau dwyieithog cadarnhaol gyda 
llyfrau a sesiynau amser stori cofiadwy. 

Wrth wraidd Superbox mae’r ysfa i 
roi llyfrau a darllen ynghanol gwaith 
y Blynyddoedd cynnar, waeth beth 
fo lleoliad neu ffocws yr ymarferwr. 
Dim ond dechrau’r daith ddarllen yw’r 
pecynnau Dechrau Da i deuluoedd yn 
aml, ac mae gan bob un ohonom rôl 
i’w chwarae mewn sicrhau fod y daith 
yn parhau. Gobeithio y byddwch chi’n 
mynd â syniadau adref gyda chi o 
Superbox i ychwanegu at eich arferion 
– byddai’n dda iawn gennym glywed 
beth fyddwch chi’n ei wneud.  

I gloi, diolch i bob un o’r cyfranwyr sy’n 
rhannu’u hamser, eu harbenigedd a’u 
brwdfrydedd. 

Diolch yn fawr,

Helen Wales, Rheolwr Datblygu 
Cenedlaethol, BookTrust Cymru 
a thîm BookTrust Cymru 

Mae ‘Cael Profiadau â Llyfrau’ yn crynhoi 
cymaint yr ydym ni yn BookTrust yn ei 
gredu sy’n bwysig am lyfrau a darllen  
yn y blynyddoedd Cynnar. 



Am  
BookTrust
BookTrust yw’r elusen ddarllen fwyaf yn 
y DU. Darperir ein gwaith yng Nghymru 
gan ein swyddfa yn y wlad, BookTrust 
Cymru. Rydym ni’n gweithio i ysbrydoli 
cariad at ddarllen ymysg plant am 
ein bod ni’n gwybod fod darllen yn 
gallu trawsnewid bywydau. Rydym 
ni’n rhannu dros 3.5 miliwn o lyfrau a 
ddetholwyd yn ofalus i blant ledled 
y DU; yng Nghymru a Lloegr bydd 
pob rhiant yn derbyn llyfr BookTrust 
ym mlwyddyn gyntaf bywyd eu babi. 
Darperir ein llyfrau, ein canllawiau a’n 
hadnoddau  drwy gyfrwng ymarferwyr 
iechyd, llyfrgell, ysgolion a blynyddoedd 
cynnar, ac fe’u cefnogir â chyngor ac 
adnoddau i annog yr arfer o ddarllen

Mae darllen er pleser yn cael effaith 
drawiadol ar ddeilliannau addysgol, lles 
a symudedd cymdeithasol, yn ogystal 
â bod yn bleser enfawr ynddo’i hun. 
Rydym ni wedi ymrwymo i roi traed 
plant ar lwybr eu taith ddarllen, a’u 
cefnogi ar hyd y daith honno. 

BookTrust Cymru 
Business in Focus 
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127-129 Stryd Bute  
Caerdydd 
CF10 5LE

Ffôn:  
02920 437839

E-bost:  
booktrustcymru@booktrust.org.uk

Gwefan:  
www.booktrust.org.uk and  
www.booktrust.org.uk/cymru



Ein rhaglenni  
yng Nghymru
Bob blwyddyn byddwn ni’n dosbarthu dros 
175,000 o lyfrau a ddewiswyd yn ofalus i blant yng 
Nghymru, a dros 230,000 adnodd llythrennedd 
a rhifedd drwy gyfrwng ein rhaglenni Bookstart/ 
Dechrau Da, Pori Drwy Stori a’r Clwb Blwch 
Llythyrau. Ceir cefnogaeth wedi’i deilwra ochr 
yn ochr â’n rhaglenni, ynghyd â chefnogaeth ac 
arweiniad i rieni, gofalwyr ac ymarferwyr, Ariennir 
y rhaglenni hyn gan Lywodraeth Cymru. 

Mae Bookstart/ Dechrau Da yn cael teuluoedd i 
ddarllen a rhannu llyfrau o oedran ifanc iawn. Bydd 
pob plentyn yng Nghymru’n derbyn dau becyn 
Dechrau Da, sy’n cynnwys llyfrau Cymraeg a Saesneg, 
arweiniad ac adnoddau eraill i helpu teuluoedd i 
rannu llyfrau, straeon a rhigymau. Rhoddir pecynnau 
gan Ymwelwyr Iechyd yn ystod blwyddyn gyntaf 
bywyd plentyn ac eto yn 18-27 mis. Darperir Dechrau 
Da mewn partneriaeth â Llyfrgelloedd yng Nghymru.      
www.bookstart.org.uk/about/wales

Mae Pori Drwy Stori’n annog teuluoedd i 
fwynhau llyfrau, rhigymau a rhifau gyda’i 
gilydd ac fe’i darperir mewn partneriaeth 
ag ysgolion yng Nghymru. Bob tymor, bydd 
pob plentyn yn y Derbyn yng Nghymru’n cael 
adnodd llythrennedd a rhifedd a gynlluniwyd 
yn arbennig. Mae  BookTrust Cymru’n darparu 
rhaglen gefnogi lawn ar gyfer athrawon ac 
ymarferwyr eraill er mwyn iddynt fanteisio i’r 
eithaf ar Pori. poridrwystori.booktrust.org.uk/cy

Mae’r Clwb Blwch Llythyrau’n ysbrydoli 
plant sy’n derbyn gofal i ddarllen a 
mwynhau llyfrau a dysgu. Bydd plant yn 
derbyn pecynnau rheolaidd o lyfrau a 
ddetholwyd yn arbennig, offer ysgrifennu, 
gweithgareddau rhif ac ysgrifennu drwy 
gyfrwng y rhaglen benigamp hon.  
www.letterboxclub.org.uk/ 
letterbox-worldwide/cymru

Cofrestrwch i dderbyn Cylchlythyr Blynyddoedd 
Cynnar BookTrust Cymru: : http://eepurl.com/b2bU2f

Dilynwch ni ar Twitter @BookTrustCymru



Amcanion 
Superbox 
Cynlluniwyd rhaglen Superbox Dechrau 
Da i ysbrydoli plant a theuluoedd 
ledled Cymru i fwynhau llyfrau a chyd-
ddarllen. Sefydlwyd rhaglen Superbox 
yn 2011 ac mae’n rhan o raglen  
Bookstart/ Dechrau Da BookTrust, a 
ariennir yng Nghymru gan Lywodraeth 
Cymru.

Drwy gyfrwng Dechrau Da bydd 
pob plentyn yng Nghymru’n gallu 
derbyn llyfrau babi a blynyddoedd 
cynnar o ansawdd uchel, a ddarperir 
mewn partneriaeth â Gwasanaethau 
Llyfrgell ac Ymwelwyr Iechyd 
ledled Cymru. Bwriad Superbox yn 
cynyddu effaith Dechrau Da drwy 

ddenu ystod ehangach o weithwyr 
Blynyddoedd Cynnar i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau sy’n cefnogi 
negeseuon allweddol Dechrau Da. 

Mae’r rhaglen yn arfogi gweithwyr 
rheng flaen y Blynyddoedd Cynnar ar 
draws Cymru drwy ddarparu sgiliau ac 
adnoddau er mwyn iddynt allu:

•  hybu darllen ar y cyd mewn ystod 
amrywiol o sefyllfaoedd

•  annog rhieni a gofalwyr i ddarllen a 
mwynhau llyfrau gyda’u plant

•  defnyddio llyfrau’n greadigol mewn 
sesiynau blynyddoedd cynnar

Gwerthuso  
Superbox 2016
Fe wnaethon ni ofyn i ymarferwyr oedd 
yn cymryd rhan yn Superbox i’n helpu i 
werthuso’r rhaglen er mwyn i ni allu dal 
ati i wella.

Fe fyddwn ni’n gofyn i chi lenwi 
gwerthusiad ar y gynhadledd, Yna 
byddwn ni’n gofyn i chi lenwi ffurflen 
werthuso ar lein ymhen rhai misoedd 
er mwyn cael eich adborth unwaith y 
byddwch chi wedi cael cyfle i ddefnyddio 
Superbox yn eich lleoliad.

Fe welwch chi’n ogystal fod 
‘Dyddiaduron Sesiwn’ syml yn eich 
pecynnau adnoddau Superbox. Byddem 
ni’n ddiolchgar pe gallech lenwi’r rhain 
er mwyn rhannu enghraifft o’r modd y 
bu i chi ddefnyddio’r adnoddau. Gallwch 
lawrlwytho copïau ychwanegol oddi ar 
ein gwefan. 



Negeseuon allweddol 
Bookstart 2016
Rhennir Negeseuon Allweddol Dechrau 
Da â rhieni gan Ymwelwyr Iechyd pan 
fyddan nhw’n rhoi’r pecynnau Dechrau 
Da’n anrheg. 

Bydd rhannu’r negeseuon hyn yn 
sesiynau Superbox yn helpu i’w 
hatgyfnerthu. 

•  Gallwch chi fod yn athro cyntaf a 
phwysicaf eich plentyn. Mae straeon, 
llyfrau a rhigymau’n rhan hanfodol 
o’u datblygiad felly mae’n bwysig 
eu cynnwys yn eich arferion dyddiol. 
Bydd hyn yn helpu eich plentyn i 
ddatblygu llawer o sgiliau pwysig a 
fydd yn eu helpu i ddod yn ddysgwyr 
hapus a hyderus.  

•  Mae’n beth da i ddechrau rhannu 
straeon, llyfrau a rhigymau gyda’ch 
plentyn o oedran mor ifanc â phosib. 
Does dim angen i fabis ddeall pob 
gair; byddan nhw wrth eu bodd yn 
gwrando ar eich llais a dim byd mwy. 

•  Bydd rhannu llyfrau, siarad am y 
lluniau a chwtsho’n dynn gyda’ch 
gilydd yn eich helpu i greu perthynas 
gref a chariadus gyda’ch plentyn. Gall 
pawb yn y teulu ymuno yn y profiad: 
tadau, mamau, nain, taid, mam-gu, 
tad-cu, brodyr, chwiorydd, modrybedd, 
ewythrod. 

•  Bydd eich plentyn yn dwlu ar bob 
math o lyfrau gwahanol a bydd yn 
mwyhau dewis llyfrau drosto’i hun, 
felly mae’n beth da i ymuno â llyfrgell. 
Mae llyfrgelloedd yn croesawu pobl o 
bob oed, mae benthyca llyfrau yn rhad 
ac am ddim ac nid yw llyfrgelloedd 
Cymru’n codi dirwyon am ddychwelyd 
llyfrau plant yn hwyr. 

Darganfod gwybodaeth am eich 
llyfrgell leol: www.llyfrgelloedd.cymru

Archwilio ein rhestr lyfrau i gael 
dewis rhagorol o lyfrau Cymraeg 
a dwyieithog i fabis a phlant bach:  
http://www.bookstart.org.uk/ 
cy/books/booklists/124



Gwerthuso Superbox – 
Beth rydym  
wedi’i ddysgu
Yn 2016, ymgymerodd Ysgol y 
Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol 
Cymru y Drindod Dewi Sant â 
gwerthusiad ansawdd o raglen 
Superbox.

Dyma grynodeb byr o rai o’r prif 
ganfyddiadau. 

1. Roedd plant yn mwynhau defnyddio 
copïau lliosog o lyfrau adeg Amser 
Stori Superbox 

Cadarnhaodd yr adborth fod 
manteision gwirioneddol i’r dull Amser 
Stori Superbox o roi copi o’r llyfr i 
bob rhiant / gofalwr i ddarllen gyda’u 
plentyn tra bo arweinydd y grŵp yn 
llywio’r darllen ar y cyd. Yn bwysig, 
roedd rhieni / gofalwyr a phlant yn 
mwynhau’r dull hwn: ‘Roedd y plant 
wedi dwlu o gael copi yr un ac roedden 
nhw’n caru dilyn y llwybr [Slow Snail]’.

2. Gellir cefnogi a gwella manteision 
bondio ac emosiynol rhannu llyfrau gan 
sesiynau Amser Stori Superbox 

Awgrymodd y gwerthusiad y gellir 
cynyddu manteision darllen ar y cyd, 
o ran amser o ansawdd a dreuliwyd 
gyda’ch gilydd, cysylltu bod yn ddiogel 
â darllen ac adeiladu perthynas drwy 
rannu llyfr, drwy ddefnyddio sawl copi 
o’r un llyfr. 

Yng ngeiriau un ymarferwr, roedd 
Amser Stori â sawl copi o’r llyfr yn 
golygu fod ‘Agosatrwydd un ac un ar y 
cyd â diogelwch grŵp. Roedd Mam a’i 
phlentyn yn cwtsho gyda llyfr, ond ar yr 
un pryd cafwyd diogelwch rhywun arall 
yn rhedeg Amser Stori.’ 

3. Gall Amser Stori Superbox a 
defnyddio adnoddau Superbox 
gynyddu ymwybyddiaeth a hyder rhieni 
ynglŷn â defnyddio llyfrau gyda’u plant 

‘Mae Superbox y dangos nad oes angen 
bod ofn’. 

Dywedodd rhiant arall fod ‘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. Dywedodd 
sawl un eu bod bellach yn teimlo’n fwy 
hyderus ynglŷn â darllen gyda’u plant 
gartref.’  Yn ychwanegol, ‘Mae rhieni 
fel pe baen nhw’n mwynhau natur 
gymdeithasol y sesiynau. 

4. Gall defnyddio syniadau Superbox 
gefnogi datblygiad holistig plentyn  

Nododd rhieni yn y gwerthusiad fod 
sesiynau wedi cefnogi datblygu sgiliau 
iaith, cyfathrebu ac echddygol eu plant.

Yn ogystal, nododd ymarferwyr natur 
amlsynhwyraidd rhai o sesiynau Superbox 
a sut y gellir defnyddio’r llyfrau i gefnogi 
rhifedd, sgiliau cyfathrebu a datblygu 
geirfa. Nododd un ymarferwr hefyd sut 
yr oedd plant yn datblygu iaith atodol yn 
ymwneud â nôl llyfrau a’u rhoi i gadw, yn 
ogystal â sgiliau cymdeithasol a syniadau 
am rannu a chymryd eu tro.   

Cyngor Superbox: Atgoffwch rieni 
nad oes angen edrych ar bob gair 
wrth rannu llyfr – mae edrych ar y 
lluniau a’u trafod yn fuddiol hefyd. 

Cyngor Superbox: Sicrhewch fod 
llyfrau Superbox o fewn cyrraedd 
plant yn y lleoliad – canfyddiad 
rhai ymarferwyr oedd bod plant 
yn dewis darllen y llyfrau hynny 
drostynt eu hunain, ac edrych 
arnynt yn annibynnol ar ôl iddynt 
gael eu darllen yn y grŵp. 



5. Mae gweithgareddau’n ddefnyddiol 
wrth ddatblygu ymwneud â llyfrau 

Defnyddiwyd adnoddau Superbox gan 
sawl ymarferwr fel rhan o sesiynau 
ar y cyd â gweithgareddau eraill, gan 
gynnwys tylino babi, dawnsio, canu 
hwiangerddi a chrefft. 

Roedd gweithgareddau’n gwella’r 
profiadau o rannu llyfrau ac yn darparu 
‘mynediad’ i lyfrau i rieni llai hyderus. 
Crynhowyd hyn gan un ymarferwr yn 
nhelerau pwysigrwydd ‘Gwneud pethau 
ar y cyd. Roedd gweithgareddau 
crefft yn helpu i ddod â mwy i lyfrau 
na darllen geiriau’n unig. Rydym ni’n 
tueddu i adeiladu ar gynnwys y llyfrau, 
yn hytrach na darllen y cynnwys bob 
tro.’

Nodwyd elfen gymdeithasol y 
sesiynau yn ogystal: ‘Roedd rhieni’n 
mwynhau dod at ei gilydd i wneud 
gweithgareddau’n seiliedig ar y llyfrau.’ 

6. Gall llyfrau dwyieithog Superbox 
gefnogi teuluoedd i ymwneud â’r 
Gymraeg 

Gwnaeth sawl un a gymerodd rhan 
yn y Gwerthusiad sylwadau am 
safon yr adnoddau dwyieithog. 
Nododd ymarferwyr fod teuluoedd 
wedi mwynhau defnyddio’r llyfrau 
dwyieithog. 

Cyngor Superbox: Cofiwch fod 
recordiadau sain o’r llyfrau Cymraeg 
ar wefan Dechrau Da – www.bookstart.
org.uk/about/wales/english/listen/    

7. Gall Superbox helpu i godi 
ymwybyddiaeth o Dechrau Da  
a darllen gartref

Bydd sawl teulu eisoes wedi derbyn 
eu copïau o lyfrau Superbox drwy 
gyfrwng eu pecynnau Dechrau Da. 
Gwnaeth ambell ymarferwr y cyswllt 
â’r pecynnau hyn er mwyn annog 
teuluoedd i ddarllen y llyfrau gartref. 
Nododd un ymarferwr fod ‘Rheini’n 
gwneud sylwadau am safon hyfryd 
yr adnoddau a sut y gallent ail-greu’r 
syniadau gartref. Dywedodd rhai  
y bydden nhw’n ailedrych ar eu  
llyfrau gartref.’

Ac i gloi… Mwynhewch! Gwelodd 
y gwerthuswyr fod brwdfrydedd 
ymarferwyr o blaid y llyfrau’n cael ei 
drosglwyddo’n hawdd i rieni a phlant.  

Cyngor Superbox: Gwnewch y 
cyswllt i’r llyfrau allai fod gyda’r 
rhieni gartref – yn enwedig os ydynt 
wedi derbyn y llyfrau Superbox yn 
eu pecynnau Dechrau Da.



Cynnal Sesiwn  
Superbox 
Sesiwn ddarllen ar y cyd yw sesiwn 
Superbox, pan fydd plant a theuluoedd 
yn defnyddio copïau lluosog o’r un llyfr. 
Yn ogystal â’r llyfr ei hun, gall sesiynau 
wneud defnydd o weithgareddau’n 
ogystal, gan gynnwys rhigymau, 
crefftau, chwarae aml-synhwyraidd, 
i helpu teuluoedd i elwa i’r eithaf o’r 
llyfrau.

Mae adnoddau Superbox yn hyblyg  
a gellir eu haddasu i’w defnyddio  
mewn ystod eang o sefyllfaoedd 
Blynyddoedd Cynnar. 

Beth yw manteision sesiwn Superbox?

•  Gall sicrwydd y sesiwn grŵp helpu 
rhieni a gofalwyr i deimlo’n fwy 
hyderus a grymus i rannu a mwynhau 
llyfrau gyda’u plentyn

•  Gall rhannu llyfrau helpu i greu cyswllt 
cariadus rhwng rheini a gofalwyr â’u 
plant wrth iddynt gwtsho gyda’i gilydd 
gyda’r stori, a gall meddu ar gopi 
personol o’r llyfr helpu hyn i ddigwydd.

•  Mewn sesiynau Superbox, mae plant 
bach a babis wrth eu boddau’n 
cael copi personol o’r llyfr er mwyn 
iddyn nhw weld y lluniau a throi’r 
tudalennau.

•  Mae sesiynau Superbox yn ffordd 
wych o gael babis a phlant bach 
i gyfarwyddo â llyfrau ac i annog 
teuluoedd i gyd-ddarllen yn rheolaidd 
gartref.

•  Gall gweithgareddau roi ‘ffordd i 
mewn’ i’r llyfr i rieni llai hyderus. 

Cynghorion ynghylch rhedeg sesiwn 
Superbox 

Daw’r cyngor hwn oddi wrth ymarferwyr 
sydd wedi cynnal sesiynau Superbox ac 
Amser Stori. 

Paratoi

Mae’n syniad da i baratoi mwy o 
weithgareddau nad y bydd eu hangen 
arnoch, rhag ofn nad yw rhywbeth yr 
ydych wedi’i ddewis yn iawn i’r grŵp, 
neu’i fod yn cymryd llai o amser na’r 
disgwyl.

Gall fod yn ddefnyddiol cael: 

• Cynllun sesiwn

•  Deunyddiau / offer a llyfrau  
Superbox i’w rhannu

•  Watsh neu gloc i amseru’r sesiwn

•  Cerddoriaeth gefndirol – gall hyn 
helpu i wneud yr amgylchedd yn fwy 
croesawus wrth i bobl gyrraedd (os 
oes caniatâd cyfraith drwyddedu 
cyhoeddus ar gael)

•  Cwpwl o weithgareddau a rhigymau 
wrth gefn rhag ofn fod y rhai a 
ddewiswyd gennych ‘ddim yn gweithio’ 
neu bod eich cynulleidfa’n iau / hŷn 
na’r disgwyl 

•  ‘Llyfr adborth’ er mwyn i deuluoedd 
adrodd yn ôl ar unwaith am lwyddiant 
y sesiwn

•Ffurflenni caniatâd / cydsyniad 
rhieni os ydych chi’n mynd i wneud 
ffotograffau neu’n bwriadu ffilmio’r 
sesiwn 



Y sesiwn ei hun

Bydd cynnwys y sesiwn yn dibynnu ar 
beth rydych chi eisiau’i gael o’r sesiwn, 
ond dyma ambell gyngor defnyddiol. 

•  Peidiwch â bod ofn darllen y llyfr 
fwy nag unwaith! Mae plant yn hoffi 
clywed yr un llyfr dro ar ôl tro ac mae 
hynny’n eu helpu i ddatblygu iaith, 
Gallwch ychwanegu gweithgareddau 
gwahanol wrth ddarllen y llyfr yr 
eilwaith.

•  Defnyddiwch ddoli cydymdeimlo (neu 
Arth Dechrau Da os oes gennych 
chi un!) pan fyddwch chi’n darllen y 
llyfr – dyma ffordd dda o fodelu sut i 
ryngweithio â’u plant i rieni a gofalwyr.

•  Os ydych chi’n defnyddio rhigymau, 
meddyliwch pa rigymau fydd yn 
addas ar adegau gwanhaol yn y 
sesiwn a cheisiwch ddefnyddio 
amrywiaeth ohonynt. Ymysg ‘mathau 
o rigymau’ mae:

   -  Caneuon croeso / helo / enwau –  
ar y dechrau

   -  Caneuon cyfrif

   -  Caneuon bywiog – swnllyd a bywiog, 
defnyddio i godi egni!

   -  Caneuon parasiwt – i’w defnyddio â 
pharasiwt, os oes un wrth law

   -  Caneuon cysuro – bydd rhieni’n 
gwerthfawrogi’r rhain ar ôl y 
caneuon bywiog!

   - Caneuon hwyl fawr  

•  Mwynhewch eich hun! Os yw hynny’n 
golygu dewis eich hoff rigymau / 
gweithgareddau ar gyfer y sesiwn 
gyntaf, mae hynny’n hollol iawn.

•  Os nad ydych chi’n hyderus yn canu’r 
rhigymau eich hun, glynwch wrth y 
rhai cyfarwydd i chi gyntaf. Fydd dim 
ots gan blant glywed yr un rhigymau 
drosodd a throsodd!

•  Darllenwch drwy eich stori cyn 
dechrau’r sesiwn bob tro, ac 
ymgyfarwyddwch â’r cynnwys. 

Byddwch yn hyblyg

Does dim rhaid i chi lynu wrth y cynllun! 
Os byddai’n well gan deuluoedd dreulio 
mwy o amser ar weithgaredd, gwneud 
cais am gân neu rigwm arbennig neu 
eisiau ailadrodd un yn ddiweddarach 
yn y sesiwn, mae hynny’n iawn – mae’n 
golygu eu bod nhw’n mwynhau!

Peidiwch â gofidio os nad ydych chi’n 
llwyddo i gyflawni pob gweithgaredd a 
gynlluniwyd. Bydd naws y grŵp yn aml 
yn arwain beth sy’n gweithio a beth 
nad yw’n gweithio. Y prif beth yw bod y 
sesiynau’n sbort!



Cynnal Sesiynau  
Superbox:  
Cwestiynau cyffredin 
Beth os ydw i’n anghofio’r geiriau 
neu’r symudiadau sy’n mynd gyda’r 
rhigymau rwy’n eu defnyddio? 

Dewiswch gwpwl o rigymau syml yr 
ydych chi’n gyfarwydd iawn â nhw i 
ddechrau er mwyn codi eich hyder, ac 
ailadroddwch rigwm ddwywaith neu 
dair mewn sesiwn. Bydd ei ganu’r tro 
cyntaf yn helpu plant a theuluoedd i 
ddod yn gyfarwydd â’r rhigwm, ac yna 
pan fyddwch chi’n ei ganu eilwaith 
byddan nhw’n dechrau’i ddysgu. Mae’n 
well peidio â rhannu taflenni geiriau, am 
y gall y rhain ddwyn sylw pobl. 

Beth os nad oes neb arall yn ymuno? 

Ar ddechrau’r sesiwn, gofynnwch i rieni 
/ gofalwyr ymuno ac esboniwch y byd y 
plant yn cael llawer mwy o sbort ac yn 
mwynhau’r sesiwn hyd yn oed yn fwy 
os gallan nhw glywed y rhieni’n ymuno 
ac yn cael hwyl. Os yw oedolion yn 
hunanymwybodol am ganu, atgoffwch 
nhw fod babis a phlant yn hapus i 
glywed sŵn eu llais ac nad oes ganddyn 
nhw ots o gwbl a yw’r canu’n bersain. 

Beth os nad oes fawr neb  
yn mynychu’r sesiwn? 

Efallai y bydd oedolion yn teimlo’n 
chwithig wrth ymuno yn enwedig  
os nad oes llawer o bobl yno. Os yw hyn  
yn digwydd, defnyddiwch 
weithgareddau sy’n dod â’r plentyn  
a’r oedolyn yn agos iawn at ei gilydd, 
megis ‘bownsio ar ben-glin’ neu 
ganeuon ‘cwtsho’ a ‘goglais’. 

Pan fydd sesiynau’n newydd mae’n 
arferol fod rhifau’n is, ond bydd siarad 
ar lawr gwlad yn denu mwy o bobl dros 
amser. Anogwch deuluoedd i ddod â 
ffrindiau â phlant gyda nhw i’r sesiwn 
nesaf. Hybwch eich sesiynau gymaint 
ag y gallwch, drwy gyfrwng partneriaid 
eraill a’r cyfryngau cymdeithasol os 
yw’n bosib. Ac wrth gwrs, sicrhewch 
fod y sesiynau’n hwyl, yn gyfeillgar 
ac yn hamddenol, ac yn achlysur 
cymdeithasol i’r oedolion hefyd. 

Sut ydw i’n atal rhieni rhag siarad yn 
ystod y sesiwn? 

Bydd rhai pobl yn sefydlu ‘rheolau’ ar 
ddechrau’r sesiwn mewn dull cyfeillgar. 
Er enghraifft, efallai y bydden nhw’n 
atgoffa oedolion i ddiffodd eu ffonau 
a chofio gymaint y bydd plant yn 
mwynhau eu gweld yn ymuno yn y 
sbort. Mae rhoi amser ar y diwedd y 
sesiwn i rieni sgwrsio yn help hefyd. 
Cynhwyswch yr oedolion gymaint 
ag y gallwch: holwch nhw am y 
llyfrau, y caneuon a’r rhigymau a’r 
gweithgareddau y maen nhw’n eu cofio 
o’u plentyndod, neu hoff weithgareddau 
a rhigymau’u plentyn. 

Adnoddau Defnyddiol

•  Gellir dod o hyd i syniadau am 
rigymau ar wefan BookTrust Cymru 
www.booktrust.org.uk/cymru/rhigymau

•  Gellir lawrlwytho cardiau gweithgaredd 
i gyd-fynd â llyfrau Dechrau Da o  
http://www.bookstart.org.uk/
professionals/get-involved/ 
super-box/cy



Cwrdd â’r Cyfranwyr
Siaradwr allweddol ac arweinydd 
gweithdy (Gogledd a De Cymru)  

Ruth Churchill Dower 
Cyfarwyddwr Earlyarts, rhwydwaith 
ddysgu a hyfforddi greadigol sydd wedi 
ennill gwobrau 

Bydd Ruth yn archwilio sut y gall dulliau 
creadigol drwy gyfrwng cerddoriaeth, 
canu, symud, darlunio a deunyddiau 
hydrin ddarparu llwybrau rhagorol i fynegi 
a chlywed lleisiau plant, ac i ddatblygu’u 
sgiliau siarad, gwrando, darllen ac 
ysgrifennu.

Bydd cynadleddwyr yn dysgu sut yr ydym 
ni fel oedolion yn dod yn hyrwyddwyr 
rhagorol o ieithoedd lluosog plant, wrth i ni 
ddarganfod ein creadigrwydd ein hunain, 
gan helpu’r plant i fynegi syniadau dwfn 
ac arwyddocaol drwy gyfrwng ffynonellau 
gwahanol, er mwyn i’r plant deimlo fod 
rhywun yn eu deall yn well, yn ogystal â 
gwellau’r sgiliau corfforol, cymdeithasol, 
emosiynol a gwybyddol.  

Mae Ruth yn gweithio fel hyfforddwr, 
ymgynghorydd, awdur, siaradwr ac 
arweinydd meddyliau, ac mae ganddi 
ffocws arbenigol ar y modd y gall 
strategaethau creadigol feithrin ein 
datblygiad dysgu ac arwain. 

ruth@earlyarts.co.uk 

Gweithdai – Gogledd Cymru 

Peter Dain 
Ysgol Hiraddug, Dyserth 

Mynd â Darllen Allan i’r Awyr Agored

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar 
ddetholiad o lyfrau a gweithgareddau 
cefnogol yn yr awyr agored i danio 
dychymyg ac ennyn diddordeb plant ac 
oedolion. Bwriad y sesiwn yw rhoi syniadau 
rhad ac ysbrydoliaeth i ymarferwyr 
ynghylch sut i fynd â llythrennedd i’r awyr 
agored a dangos mor hawdd yw hi i ddod 
â’u hoff lyfrau’n fyw. 

Dysgodd Peter yn y Cyfnod Sylfaen ar draws 
pob oedran am 16 mlynedd a dirprwyodd 
fel Swyddog Cefnogi Hyfforddiant y Cyfnod 
Sylfaen yn Sir Ddinbych am dair blynedd. 
Bu hefyd yn ddirprwy Swyddog Addysg 
Amgylcheddol gyda Dŵr Cymru yng 

Nghanolfan Addysg Amgylcheddol Alwen. 
Ac yntau’n dad i bum mab mabwysiedig 
rhwng 2-13 mlwydd oed, mae Peter yn frwd o 
blaid yr amgylchedd awyr agored, ac mae’n 
ddatblygwr dosbarthiadau awyr agored ar 
geiniog a dimai heb ei ail!

pcdain@gmail.com 

Gwenda Williams 
Dechrau’n Deg Gwynedd 

Dod â Llyfrau’n Fyw

Bydd Gwenda’n rhannu syniadau ac 
enghreifftiau o’i phrofiad o weithio gyda 
theuluoedd a chreu brwdfrydedd o blaid 
llyfrau a darllen. Bydd hyn yn cynnwys 
syniadau am y modd y bu’n defnyddio 
llyfrau Superbox, yn ogystal â llyfrau eraill 
sydd wedi gweithio’n dda yn ei hymarfer 
hi. Gweithdy rhyngweithiol fydd hwn a fydd 
yn cynnwys cyfleoedd i glywed syniadau, 
yn ogystal â rhannu a datblygu eich 
syniadau eich hun. Bydd Gwenda’n cynnwys 
awgrymiadau ynghylch sut i ymgorffori 
symud ac offer mewn sesiynau stori, yn 
ogystal â ffyrdd eraill o ‘ymestyn oes llyfr’.

Mae gan Gwenda gyfoeth o brofiad 
Blynyddoedd Cynnar, a hithau wedi bod yn 
rhan o raglen Iaith a Chwarae ers 2004. Y 
peth y mae hi’n fwyaf tanbaid yn ei gylch 
yw rhannu llyfrau a straeon, ac yn ei swydd 
flaenorol fel Cydlynydd Iaith a Chwarae 
Gwynedd, roedd hi hefyd yn rhedeg cyrsiau 
dweud stori ar gyfer y Mudiad Meithrin. 

gwendalloydwilliams@gwynedd.llyw.cymru 

Gweithdai – De Cymru 

Jen Dafis a Glenda Tinney  
Ysgol y Blynyddoedd Cynnar, Prifysgol 
Cymru y Drindod Dewi Sant  

Darllen a Dysgu yn yr Awyr Agored – 
Parachute Clip Clop

Bydd y sesiwn hon yn archwilio manteision 
defnyddio dysgu yn yr awyr agored i 
ddatblygu sgiliau llythrennedd. Yn ystod 
y gweithdy bydd cynadleddwyr yn dysgu 
dulliau gwahanol o gysylltu rhannu ar y cyd 
â gweithgareddau dysgu awyr agored a 
rhoddir syniadau am weithgaredd corfforol 
iddynt y gellir eu cysylltu â llyfrau Superbox.

Mae Jen Dafis wedi gweithio ym maes 



Blynyddoedd Cynnar ers sawl blwyddyn 
ac mae ganddi brofiad helaeth ym 
maes addysgu yn yr awyr agored. Bu’n 
darlithio yn y Drindod Dewi Sant ers dros 
bedair blynedd, ar ôl blynyddoedd mewn 
darpariaethau Blynyddoedd Cynnar a 
datblygu a gweithredu polisi a strategaeth 
gyda llywodraeth leol, iechyd a’r sector 
wirfoddol yn Ne Ddwyrain Cymru. 

j.dafis@uwtsd.ac.uk

Mae gan Glenda Tinney ddiddordeb 
hirdymor mewn addysgu awyr agored a 
chynaliadwyedd yn sector y Blynyddoedd 
Cynnar, a bu’n ddarlithydd yn y Drindod 
Dewi Sant ers pymtheng mlynedd. Mae 
hi’n arweinydd Ysgol y Goedwig wedi 
cymhwyso ac roedd hi’n rhan o ymgymryd 
â Gwerthusiad Ysgol y Blynyddoedd Cynnar 
o Superbox 2015 ar y cyd â chydweithwyr o 
PCDDS. 

g.tinney@uwtsd.ac.uk

Donna Hardman, Hamdden Aneurin 
(Llyfrgelloedd Blaenau Gwent)  
Trish Thomas, Gwasanaeth  
Llyfrgell Powys  

Cynyddu Hyder adeg Amser  
Stori ac Amser Rhigwm 

Anghofiwch am ddefnyddio pypedau ac 
offer, bwriad y gweithdy hwn yw rhoi’r llyfr ar 
ganol llwyfan sesiwn Amser Stori! Rhoddir 
sgiliau ymarferol a digonedd o gynghorion 
i gynadleddwyr ar sut i gyflwyno sesiynau 
Amser Stori ac Amser Rhigwm yn hyderus 
yn eu  
lleoliad eu hunain. 

Daeth Donna’n Gydlynydd Dechrau Da ar 
gyfer Blaenau Gwent yn 2000 ac yna aeth 
ati i gyfuno hynny gyda’i rôl fel Swyddog 
Plant. Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel 
Swyddog Datblygu ac mae’ hi’n gyfrifol 
am Dechrau Da, Her Ddarllen yr Haf a Pob 
Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell, yn ogystal â 
phrosiectau darllen i oedolion ym Mlaenau 
Gwent.

donna.hardman@aneurinleisure.org.uk

Ymunodd Trish â’r Gwasanaeth Llyfrgell yn 
2007 ac ers dwy flynedd, hi yw Llyfrgellydd 
Plant Powys, yn cyflwyno sesiynau Amser 
Stori ac Amser Rhigwm ac yn cydlynu 

cynllun Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell 
a Her Ddarllen yr Haf. Yn ogystal, Trish yw 
Cydlynydd Dechrau Da ar gyfer Powys.

patricia.thomas@powys.gov.uk 

Gweithdai  – Gogledd a De Cymru 

Vanessa Powell, Lou Stevens-Jones, 
Catherine Morris  
academi, Mudiad Meithrin  

Ymestyn Straeon

Bydd cynadleddwyr yn dysgu sut i gefnogi 
sgiliau ieithyddol ymwthiol plant drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Ceir esiamplau 
o weithgareddau ymarferol i annog 
defnyddio’r Gymr aeg wrth ddarparu 
sesiynau gweithgaredd dwyieithog er mwyn 
dod â’r profiadau a geir mewn llyfrau’n fyw. 

academi@meithrin.cymru

Mae gan Vanessa dros ddeng mlynedd o 
brofiad yn y sector Blynyddoedd Cynnar a 
bellach mae’n rhoi cefnogaeth arbenigol 
mewn lleoliadau ledled Cymru. Mae ei 
gwaith beunyddiol yn cynnwys datblygu 
adnoddau Cymraeg i’w defnyddio mewn 
cylchoedd meithrin. 

Mae gan Catherine doreth o brofiad yn y 
sector Blynyddoedd Cynnar. Mae hi wedi 
gweithio i’r Mudiad Meithrin yng ngogledd 
ddwyrain Cymru ers dros bymtheng 
mlynedd, yn cefnogi cylchoedd meithrin a 
chylchoedd Ti a Fi i roi profiadau Cymraeg i 
blant a theuluoedd. 

Mae gan Lou dros ddeng mlynedd o brofiad 
yn y sector Blynyddoedd Cynnar. Yn ystod 
ei chyfnod gyda’r Mudiad Meithrin, mae hi 
wedi rhoi cefnogaeth ieithyddol arbenigol, 
wedi datblygu cylchoedd Ti a Fi ac ar hyn 
o bryd mae’n rhoi cefnogaeth feunyddiol i 
leoliadau yng Nghaerdydd a chefnogaeth 
ychwanegol i leoliadau ledled y De 
Ddwyrain. 



Carwsél  
arfer dda  
Gogledd Cymru 

Amy Ballard, Therapydd Iaith a 
Lleferydd, Dechrau’n Deg Sir y Fflint 

Bydd sesiwn Amy’n canolbwyntio ar 
gyflwyno rhai egwyddorion sylfaenol 
wrth fod yn bartner darllen effeithiol. 

Amy.Ballard@flintshire.gov.uk

Shan Cooper, Arweinydd Llyfrgell Dros 
Dro, Llyfrgell Wrecsam 

Gan ddefnyddio Join the Zoo 
Hullabaloo, bydd Shan yn rhannu llawer 
o gynghorion ar rannu llyfrau gyda 
theuluoedd a grwpiau ysgolion. 

Shan.Cooper@wrexham.gov.uk

Kathryn Parry, Llyfrgell Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Sir Conwy 

Bydd Kathryn yn dangos fod rhannu 
straeon, creu naws, canolbwyntio a 
thorri rhwystrau’n sgiliau allweddol y 
gellir eu dysgu, eu datblygu a’u meithrin 
mewn arfer broffesiynol yn ogystal ag 
mewn cyd-destun teuluol. 

kathryn.parry@conwy.gov.uk 

De Cymru 

Viv Blair, Cydlynydd Chwarae ac Iaith 
Gynnar Dechrau’n Deg, Sir Benfro 

Bydd sesiwn Viv yn defnyddio Pi-po 
Parc! ac yn canolbwyntio ar weithio 
gyda rhieni er mwyn denu’u plant drwy 
gyfrwng canu a chrefftau syml. 

viv.blair@pembrokeshire.gov.uk

Hannah Piontecki, Cydlynydd 
Prosiectau, Ffydd mewn Teuluoedd 

Bydd Hannah’n edrych ar fanteision 
HighScope ac yn defnyddio’r fethodoleg 
i ddod â llyfrau Superbox yn fyw ar 
gyfer plant a theuluoedd 

PC.bsr@icloud.com

Sarah Wiggin, Gweithiwr Denu, 
Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol 
Cymru 

Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar 
sesiynau stori rhyngweithiol a sut 
y gellir hybu llythrennedd corfforol 
drwy gyfrwng straeon a llythrennedd 
ymwthiol drwy gyfrwng gweithgaredd 
corfforol. 

Sarahw@walesppa.org 

Gogledd a De Cymru 

Leanne Jones, Lowri Bell,  
Elin Jones, Elaine Griffiths  
Cymraeg i blant – Mudiad Meithrin 

Sesiwn ddwyieithog hwyliog a bywiog 
gan ddefnyddio Mor Hyfryd yw’r Byd 
gan Louis Armstrong. Model defnyddiol 
y gall ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar 
ei ddefnyddio yn eu sefyllfa leol, gan 
gynnwys gweithgareddau, rhigymau a 
chynghorion y gall rhieni eu defnyddio 
gartref gyda’u plant. 

Leanne.jones@meithrin.cymru 
Lowri.bell@meithrin.cymru 
Elin.jones@meithrin.cymru 
Elaine.griffiths@meithrin.cymru


