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Croeso i Flwch Gwych 
Dechrau Da 2017:  
Darllen, Siarad, Rhannu 
Y cyfuniad o ddarllen, siarad a 
rhannu sydd wrth galon gwaith 
blynyddoedd cynnar Dechrau  
da a BookTrust.

Mae hi’n hawdd meddwl am ddarllen 
fel profiad tawel, unigol. Fe allem 
ddychmygu mynd i rywle dirgel i swatio 
gyda llyfr da, neu ddianc i fyd arall drwy 
ddarllen.

Ond mae darllen yn y blynyddoedd 
cynnar yn ei hanfod yn gymdeithasol  
a rhyngweithiol. Dyna un rheswm pam  
y byddwn ni yn BookTrust yn sôn yn  
aml a ‘rannu llyfrau’: drwy rannu 
llyfrau y bydd modd cyflawni llawer 
o fanteision darllen yn ifanc. Mae 
‘rhannu llyfrau’ yn ymwneud â siarad, 
rhyngweithio a chyfathrebu.

Ystyriwch ddatblygiad iaith cynnar. 
Rydym ni’n gwybod fod angen i ni 
glywed iaith er mwyn ei meistroli – a’i 
chlywed dro ar ôl tro. Mae llyfrau plant 
yn darparu gwythïen gyfoethog o eirfa 
digon anarferol yn aml, a bydd darllen 
dro ar ôl tro yn galluogi plant i glywed y 
geiriau hyn drosodd a throsodd.

A dim ond y geiriau ar y dudalen yw’r 
rheina. Mae llyfrau plant yn symbylwyr 
pwysig i annog siarad, o labelu a sôn 
am luniau i wneud cysylltiadau â 
phrofiadau’r plentyn ei hun; o archwilio 
sut y gallai pobl eraill deimlo, i helpu 
plentyn ddeall a holi cwestiynau am ein 
byd rhyfedd a rhyfeddol. Drwy’r siarad 
hwn – a thrwy chwarae sy’n gysylltiedig 
â llyfrau – y cyflawnir llawer o fanteision 
rhannu llyfrau. 

Gall yr union weithred o rannu llyfr 
hefyd gefnogi creu dolen ac adeiladu 
perthynas. Mae canfyddiad ar gynnydd 
fod cyfleoedd ar gyfer rhannu amser 
tawel o ansawdd rhwng rhieni/
gofalwyr a’u plant yn mynd yn fwyfwy 
prin, yn enwedig wrth i ddyfeisiadau 
digidol chwarae rhan amlycach yn ein 
bywydau. Gellir dadlau na fu cyfnod 
erioed o’r blaen lle mae cwtsho gyda’ch 
gilydd a llyfr da mor bwysig.

Bydd cyfranwyr cynhadledd Blwch 
Gwych Dechrau Da eleni’n ymdrin â 
phynciau sy’n cynnwys siarad â babis, 
cefnogi dwyieithrwydd, ymestyn siarad 
a meddwl plant a phwysigrwydd dweud 
stori ar lafar. Fe hoffem ddiolch o galon 
i bob un o siaradwyr ac arweinwyr 
sesiynau heddiw.

Gobeithio y byddwch chi’n gadael 
heddiw yn drymlwythog o syniadau 
i’w rhannu gyda phlant a rhieni, ac 
y bydd gennych amser i siarad â’ch 
cydweithwyr a rhannu’r cyfoeth profiad 
ac arbenigedd yr ydym ni mor falch o’i 
ddwyn ynghyd yn y cynadleddau hyn.

Yn olaf, gobeithio y byddwch chi’n 
barod i’n helpu ni i ddathlu 25 mlynedd 
o Dechrau Da. Dechreuodd y rhaglen yn 
Birmingham yn 1992 ac fe aeth o nerth 
i nerth. Y rheswm am hynny yw am fod 
pobl fel chi wedi’i chefnogi a chyfrannu 
ati. Diolch i chi am fod yn rhan o 
gymuned Dechrau Da – edrychwn 
ymlaen at gydweithio gyda chi dros y 25 
mlynedd nesaf!

Helen Wales, Pennaeth Gwlad 
BookTrust – Cymru 
a thîm BookTrust Cymru 
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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 
Enterprise House 
127-129 Bute Street 
Caerdydd 
CF10 5LE

Ffôn:  
02920 437839

E-bost:  
booktrustcymru@booktrust.org.uk

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

Trydar:  
@BookTrustCymru
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Ein rhaglenni  
yng Nghymru 
Bob blwyddyn byddwn ni’n dosbarthu tua 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 pan fydd y plentyn yn chwe 
mis oed ac eto pan fydd yn 27 mis. Darperir Dechrau 
Da mewn partneriaeth â Llyfrgelloedd yng Nghymru.   
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.org.uk

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. letterboxclub.org.uk/
letterbox-worldwide/wales
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Negeseuon allweddol 
Dechrau Da 2017
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 y 
sesiynau Blwch Gwych 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. Gallwch 
ddarganfod gwybodaeth am eich 
llyfrgell leol yma: welshlibraries.org
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Cefnogaeth 
ac Adnoddau
Mae ein gwefan yn llawn dop o bapurau 
ymchwil, gemau, astudiaethau achos, 
blogiau a llawer mwy. Dyma ddetholiad 
o blith rhai o’r adnoddau a allai fod o 
ddiddordeb i chi.  

Fideo Cynhadledd Blwch Gwych 
Dechrau Da 2016 

Cewch eich ysbrydoli gan gynadleddwyr 
blaenorol wrth iddyn nhw rannu 
cynghorion a phrofiadau o gynhadledd 
Blwch Gwych y llynedd. Gwyliwch y 
fideo ar YouTube yma: bit.ly/2xfJ7ap 
(Saesneg) ac yma bit.ly/2vsftN0 
(Cymraeg). 

BookFinder/Canfod Cyfrol

Dyw hi ddim yn hawdd bob amser i ddod 
o hyd i lyfrau sy’n ddeniadol, yn addas i 
oedran penodol ac yn hwyl i’w rhannu â 
grwpiau. Archwiliwch ein rhestr lyfrau i 
gael argymhellion darllen, gan gynnwys 
llyfrau Cymraeg a llyfrau dwyieithog 
booktrust.org.uk/books/bookfinder 

Gwrando ar straeon yn Gymraeg

Mae’n gallu bod yn ymdrech i bobl gael 
digon o hyder i ymwneud â straeon a 
rhigymau Cymraeg gyda’u plant. Gall 
ein recordiadau o straeon Dechrau Da 
helpu rhieni ac ymarferwyr. Maent ar 
gael ar: booktrust.org.uk/supporting-
you/families/our-programmes/
bookstart/bookstart-in-wales/listen 
-to-bookstart-stories

Wythnos Genedlaethol Dechrau Da

Bydd Wythnos Genedlaethol Dechrau Da 
yma eto yn y gwanwyn. Dyma ddathliad 
wythnos o hyd o ddarllen a rhannu 
storïau. Gwahoddir meithrinfeydd, 
llyfrgelloedd a chylchoedd chwarae i 
gynnal sesiwn ddarllen thematig, gyda 
chefnogaeth ein llyfrau ac adnoddau 
dwyieithog rhad ac am ddim. Gallwch 
weld beth ddigwyddodd y llynedd drwy 
fynd i booktrust.org.uk/supporting-you/
families/our-programmes/bookstart/
national-bookstart-week   

Cefnogi eich sesiynau Blwch Gwych

Peidiwch ag anghofio y gallwch 
lawrlwytho. argraffu a rhannu cardiau 
gweithgaredd yn llawn o syniadau 
a rhigymau i gyd-fynd â’ch llyfrau 
Dechrau Da ar gyfer 2017. Maent i’w 
canfod ar booktrust.org.uk/supporting-
you/practitioners/our-programmes/
bookstart/bookstart-in-wales 

Cadw mewn cysylltiad

Bu’n flwyddyn brysur yn BookTrust 
Cymru. Er mwyn cadw ar y blaen gyda’n 
holl raglenni, newyddion ac adnoddau 
diweddaraf, cofrestrwch i gael ein 
Cylchlythyr Blynyddoedd Cynnar 
BookTrust Cymru drwy eepurl.com/
b2bU2f 

Llyfr Wythnos Dechrau Da 2017
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Amcanion 
Blwch Gwych
Mae cynhadledd Blwch Gwych Dechrau 
Da’n rhoi copïau ychwanegol o deitlau 
cyfredol Dechrau Da i weithwyr 
blynyddoedd cynnar allu’u defnyddio yn 
eu lleoliadau, ynghyd â syniadau ynglŷn 
â sut y gellir dod â’r llyfrau hyn yn fyw 
gyda phlant a theuluoedd.  

Bwriad Blwch Gwych yw 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.

Cynnal Sesiwn  
Blwch Gwych  
Beth yw sesiwn Blwch Gwych?

Sesiwn ddarllen ar y cyd yw sesiwn 
Blwch Gwych, 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 Blwch Gwych yn hyblyg 
a gellir eu haddasu i’w defnyddio mewn 
ystod eang o sefyllfaoedd Blynyddoedd 
Cynnar. 

Beth yw manteision  
sesiwn Blwch Gwych?

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

Dyma grynodeb byr o rai o’r prif 
ganfyddiadau. 

1. Roedd plant yn mwynhau defnyddio 
copïau lluosog o lyfrau adeg Amser 
Stori Blwch Gwych 

Cadarnhaodd yr adborth fod 
manteision gwirioneddol i’r dull Amser 
Stori Blwch Gwych 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 Blwch Gwych 

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 Blwch Gwych a 
defnyddio adnoddau Blwch Gwych 
gynyddu ymwybyddiaeth a hyder rhieni 
ynglŷn â defnyddio llyfrau gyda’u plant 

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

Cyngor Blwch Gwych: Sicrhewch 
fod llyfrau Blwch Gwych 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 
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Gwerthuso Blwch Gwych – 
Beth rydym wedi’i ddysgu

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

Defnyddiwyd adnoddau Blwch Gwych 
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 Blwch Gwych 
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. 

 

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

Bydd sawl teulu eisoes wedi derbyn 
eu copïau o lyfrau Blwch Gwych 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 Blwch Gwych: Gwnewch 
y cyswllt i’r llyfrau allai fod gyda’r 
rhieni gartref – yn enwedig os ydynt 
wedi derbyn y llyfrau Blwch Gwych 
yn eu pecynnau Dechrau Da.

Cyngor Blwch Gwych: Cofiwch 
fod recordiadau sain o’r llyfrau 
Cymraeg ar wefan Dechrau Da 
– bookstart.org.uk/about/wales/
english/listen/   
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Cwrdd â’r cyfrannwyr 
Siaradwr allweddol ac arweinydd 
gweithdy (Gogledd a De Cymru)  

Dr Kathy Goouch 

Athro Addysg Gynnar, Canolfan Ymchwil 
Plant, Teuluoedd a Chymunedau, 
Prifysgol Christ Church Caergaint 

Tell, Talk, Tattle: sut y gall siarad  
gyda llyfrau ac amdanynt gefnogi 
llythrennedd o’r crud 

Yn y cyflwyniad hwn, trafodir grym 
llyfrau a storïau, yn erbyn cefnlen siarad. 
Bydd Kathy’n ystyried sut y gall llyfrau a 
straeon gyfareddu, addysgu, diddanu, 
cysuro, ysbrydoli, tawelu, cynnig bydoedd 
a chynhesrwydd i fabis a phlant bach – 
gyda’r fantais o gael cyfeillion da hefyd. 

Dechreuodd gyrfa Kathy ym myd addysg 
yn y 1970au pan oedd hi’n athrawes mewn 
ysgolion yn Llundain, gan ganolbwyntio’n 
ddiweddarach ar addysgu plant ifanc 
iawn mewn ysgolion ac ysgolion meithrin. 
Bellach mae hi’n mwynhau dysgu, 
ymchwilio ac ysgrifennu. Ymysg ei 
chyhoeddiadau diweddar mae The Baby 
Room (Open University Press, 2013), gyda 
Sacha Powell, Teaching Early Reading and 
Phonics, Creative Approaches to Early 
Literacy (Sage, 2017, 2nd ed) gydag Andrew 
Lambirth, a The Routledge International 
Handbook of Philosophies and Theories 
of Early Childhood Education and Care 
(Routledge 2016), golygwyd gyda Tricia 
David a Sacha Powell.

Gweithdai - Gogledd a De Cymru 

Alison Rees Edwards a Sioned Saer

Ysgol y Blynyddoedd Cynnar, Yr Athrofa, 
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 
(PCYDDS) 

Cefnogi datblygu Llythrennedd gan 
ddefnyddio’r Raddfa Llesiant Emosiynol 
a Meddwl ar y Cyd Parhaus (SSTEW) 

Bydd y gweithdy ymarferol, ymchwil-
seiliedig hwn yn archwilio cysyniad 
Meddwl ar y Cyd Parhaus drwy gyfrwng 
dweud stori, rhannu llyfrau, canu a 
rhigymau. Bydd y gweithdy’n canolbwyntio 

ar elfennau o’r Raddfa Llesiant Emosiynol 
a Meddwl ar y Cyd Parhaus (SSTEW) 
a thystiolaeth ymchwil o astudiaethau 
EPPSE a REPEY, a bydd yn dangos sut y 
gellir gweithredu’r dull hwn yn ymarferol. 

Ymunodd Alison â’r Llwybr Dysgu Hyblyg 
ar gyfer gradd BA Addysg Blynyddoedd 
Cynnar yn PCYDDS yn 2005. Enillodd radd 
Dosbarth Cyntaf ac ymunodd â Choleg 
y Brifysgol fel tiwtor ar brosiect Geiriau 
Bach. Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Gymraeg 
Prifysgol Cymru i Alison ac mae hi’n 
darlithio yn yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar. 

Ymysg diddordebau academaidd 
Alison mae plant ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol, pwysigrwydd chwarae, 
caffael iaith a dwyieithrwydd.  

a.rees-edwards@uwtsd.ac.uk

Enillodd Sioned radd Dosbarth 
Cyntaf BA anrhydedd mewn Addysg 
Blynyddoedd Cynnar yn PCYDDS a 
daeth yn ddarlithydd yn 2005. Dyfarnwyd 
Cymrodoriaeth Gymraeg Prifysgol Cymru 
i Sioned ac mae hi’n darlithio yn yr Ysgol 
Blynyddoedd Cynnar ar hyn o bryd.  

Ymysg diddordebau academaidd Sioned 
mae diogelu plant, llesiant plant ifanc ac 
arwain a rheoli. Ymysg ei meysydd ymchwil 
mae hawliau plant a llythrennedd cynnar. 
Ar hyn o bryd mae Sioned yn canolbwyntio 
ar ei gradd Meistr mewn Llythrennedd 
Cynnar gyda ffocws ar ddweud stori yn y 
blynyddoedd cynnar.

Sioned Saer

uwtsd.ac.uk/early-years/ 

Menai Edwards a Nesta Griffiths

Cymraeg i Blant - Mudiad Meithrin

Dod â’r Gymraeg i mewn i’r cartref drwy 
gyfrwng darllen, siarad a rhannu

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio 
ar syniadau er mwyn annog cyflwyno’r 
Gymraeg mewn grwpiau ac yn y cartref 
gan ddefnyddio llyfrau a chaneuon 
gyda rheini nad ydyn nhw’n siarad 
Cymraeg, neu sy’n ddysgwyr. Cynhwysir 
enghreifftiau o ffyrdd ymarferol y gellir 
cyflwyno’r Gymraeg i’r cartref a sut i godi 
hyder rhieni mewn defnyddio’r iaith. 
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Roedd Catrin, Menai a Nesta’n 
Swyddogion Maes Twf am dros 10 mlynedd 
ac mae ganddynt brofiad eang o gynnal 
sesiynau stori a rhigwm Cymraeg ar gyfer 
rhieni Cymraeg, di-gymraeg a dysgwyr. 
Maen nhw wedi defnyddio’r profiad hwn 
i’w cefnogi yn eu gwaith fel Swyddogion 
Partneriaeth a Gweithgareddau ar gyfer 
Cymraeg i Blant, sef prosiect a gynhelir 
dan nawdd y Mudiad Meithrin. Mae’r tair 
yn cydlynu a chefnogi tîm o 25 Swyddog 
Maes ledled Cymru. 

nesta.griffiths@meithrin.cymru

catrin.saunders@meithrin.cymru

menai.edwards@meithrin.cymru  

Gweithdy  - De Cymru 

Cath Little

Storïwraig 

Mae pawb yn storïwr – Sut y gall dweud 
stori heb lyfr ein helpu i fod yn fwy 
hyderus a chreadigol wrth ddarllen, 
siarad a rhannu llyfrau gyda phlant

Dyma weithdy ymarferol. Ei fwriad yw 
ysbrydoli, rhoi hyder a rhannu syniadau 
da. Byddwn ni’n gwrando ar ambell rigwm 
a stori draddodiadol, yn dyfeisio straeon 
newydd gyda’n gilydd ac yn archwilio 
ffyrdd o rannu ein profiadau a’n storïau 
personol gyda phlant.

Storïwraig ac athrawes o Gaerdydd yw 
Cath.  Roedd hi’n athrawes Feithrin yn 
Ysgol Steiner Caerdydd am saith mlynedd 
a bellach mae hi’n gweithio fel Athrawes 
Cefnogi Iaith yn Ysgol Gynradd Kitchener. 
Bydd hi’n adrodd straeon mewn ysgolion, 
llyfrgelloedd ac amgueddfeydd, cestyll, 
caffis a chaeau. Hi yw awdur Glamorgan 
Folk Tales for Children. Mae Cath yn helpu 
i redeg Cylch Dweud Stori Caerdydd ac 
yn curadu’u cyngherddau tymhorol, Tales 
for the Turning Year. Mae Cath hefyd yn 
rhedeg cylch dweud stori yn Oasis, elusen 
sy’n cynnig croeso cynnes Cymreig 
i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng 
Nghaerdydd.  

cath@cathlittle.co.uk

cathlittle.co.uk

Gweithdy  - Gogledd Cymru 

Fiona Collins

Storïwraig 

Dweud Stori, Rhannu Stori 

Bydd Fiona’n rhannu ambell syniad dweud 
stori syml ac yn eich ysbrydoli i roi cynnig 
ar ddefnyddio llyfr fel pwynt cychwynnol 
ar gyfer dweud stori, chwarae â bysedd, 
rhigymau a gemau.

Bydd hwn yn weithdy rhyngweithiol a 
byddwch chi’n mynd oddi yma â syniadau 
am weithgareddau sydd wedi cael eu profi 
ac sy’n gweithio. Bydd cyfle hefyd i chi 
ddatblygu ac ymarfer eich syniadau chi 
eich hun yn y sesiwn.

Adroddwr straeon sy’n dweud straeon 
traddodiadaol o bob cwr o’r byd, gyda 
diddordeb arbennig yn Chwedlau Cymru, 
yw Fiona.

 Mae hi’n mwynhau gweithio gyda phob 
math o bobl, ond mae hi’n arbennig o hoff 
o rannu storïau, rhigymau a gemau gyda 
phlant bach, yn Gymraeg a Saesneg.  

fionastory3@gmail.com
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Carwsèl  
arfer dda 
Gogledd Cymru 

Matt Anthony, Cydlynydd Prosiect 
Cymraeg, Cymdeithas Darparwyr  
Cyn-ysgol Cymru 

Bydd Matt yn defnyddio Hooray for 
Fish gan Lucy Cousins i arddangos sut 
y gal ymarferwyr Saesneg gyflwyno’r 
Gymraeg yn hawdd i’w sesiynau, hyd yn 
oed gyda llyfrau Saesneg. 

matthewa@walesppa.org  

Catrin Mai Roberts a Gwenda Lloyd 
Williams, Swyddogion Chwarae a 
Datblygiad Cynnar, Dechrau’n Deg 
Gwynedd 

Bydd Catrin a Gwenda’n dod â llyfrau’n 
fyw gyda phropiau anhygoel. Cewch 
ddigonedd o ysbrydoliaeth ar gyfer 
llyfrau Babi Dechrau Da eleni.  

gwendalloydwilliams@gwynedd.llyw.
cymru 

catrinmairoberts@gwynedd.llyw.cymru 

De Cymru 

Sarah Wiggin, Gweithiwr Denu/Gweithiwr 
Cefnogi Prosiect Cymraeg. Cymdeithas 
Darparwyr Cyn-ysgol Cymru ar y cyd â 
Dwylo Creadigol Byddar 

Archwiliwch straeon y synhwyrau a 
dysgwch pam y dylech chi eu defnyddio. 
Yn y sesiwn unigryw hon bydd Sarah a 
Dwylo Creadigol Byddar u ail-ddweud 
stori Lucy Cousins, Hooray for Fish ond 
gyda blas y synhwyrau. Bydd y sesiwn yn 
cynnwys Iaith Arwyddion Prydain (BSL), 
arwyddo a symud. 

sarahw@walesppa.org

Tracy Symon, Cydlynydd Siarad a 
Chwarae, Talk and Play

Bydd Tracy’n rhannu gweithgareddau 
hwyliog a rhyngweithiol i rieni/gofalwyr 
ar gyfer archwilio Dawns Yr Anifeiliaid 
gan Jan Ormerod a Delyth George gyda 
phlant 0–4 oed. 

tracy.symon@rctcbc.gov.uk 
 

Carole Billingham, Llyfrgellydd Plant a 
Phobl Ifanc, Llyfrgelloedd Abertawe ar 
y cyd ag Anifeiliaid Anwes fel Therapi

Bydd Carole yn cyflwyno’r ymwelydd 
gwadd Stella’r ci i gynadleddwyr ac yn 
rhannu ac esbonio sut y mae Stella’n 
helpu plant i ymwneud â llyfrau. Bydd 
y sesiwn hon yn canolbwyntio ar Mae 
Llygoden yn Fach gan Mary Murphy. 

carole.billingham@swansea.gov.uk

petsastherapy.org 
  

Gogledd a De Cymru 

Non Cooper, Rhian Green, Catrin 
Jenkins, Elfair Roberts, Swyddogion 
Cymraeg i Blant – Mudiad Meithrin yng 
Ngheredigion, Sir Ddinbych/Sir y Fflint, 
Sir Benfro a Wrecsam. 

Bydd Cymraeg i Blant yn codi hyder 
ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar 
sydd â Chymraeg cyfyng, gyda ffocws 
arbennig ar Dawns yr Anifeiliaid/Doing 
the Animal Bop gan Jan Ormerod a 
Delyth George. 

non.cooper@meithrin.cymru 
rhian.green@meithrin.cymru  
catrin.jenkins@meithrin.cymru  
elfair.roberts@meithrin.cymru 
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