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1. Rhagair 

Bob blwyddyn, bydd BookTrust yn cyrraedd at 2.5 miliwn o deuluoedd ledled y wlad, gan roi 
llyfrau, adnoddau a chefnogaeth iddynt i ysbrydoli cariad at ddarllen. Ein cred yw bod gan 
bob plentyn hawl i brofi llawenydd darllen. Dengys ymchwil fod plant sy’n mwynhau darllen 
yn cael gwell deilliannau darllen. Mae darllen hefyd yn helpu i ddatblygu dychymyg, 
creadigrwydd, cydymdeimlad a llesiant. Serch hynny, gwyddom nad yw pob plentyn yn 
profi’r manteision sy’n dod yn sgil darllen fel arferiad.  

Rydym ni eisoes yn cefnogi miloedd o blant mewn gofal ledled y DU drwy gyfrwng ein 
rhaglenni, ond gwyddom fod mwy y gallwn ei wneud. Mae gofalwyr maeth yn fodelau rôl 
pwysig i’r plant yn eu gofal a gwyddom fod darllen gyda’ch gilydd yn ffordd ragorol o 
adeiladu perthynas a thanio’r dychymyg, yn ogystal â gwella geirfa. Ein gobaith yw y bydd yr 
ymchwil hwn yn ein galluogi ni, ac eraill sy’n gweithio gyda theuluoedd maeth, i roi gwell 
cefnogaeth i ofalwyr a’u plant i brofi llawenydd darllen a’r manteisio sy’n gysylltiedig â hynny.   

Diana Gerald Prif Weithredwr, BookTrust 
 

2. Cefndir 

Yn ddiweddar, comisiynodd BookTrust Fiwro Cenedlaethol y Plant (NCB) i ymgymryd ag 

arolwg ledled y Du gyda gofalwyr maeth, a chyfweliadau gyda nifer fach o ofalwyr a phlant, 

ynghylch darllen mewn teuluoedd maeth. Bwriad yr ymchwil oedd gwella ein dealltwriaeth o’r 

modd y gall gofalwyr maeth dderbyn gwell cefnogaeth i ymwneud â darllen er pleser gyda’u 

plant, ac i addysgu datblygu ein rhaglenni. Roedd yr ymchwil hefyd yn archwilio ymwneud y 

gofalwyr â darllen gyda’u plentyn, unrhyw rwystrau a wynebir ganddynt, unrhyw gymorth a 

dderbynnir ganddynt ar hyn o bryd, ac unrhyw gymorth ychwanegol yr hoffent ei dderbyn.  

 

3. Ymchwil gydag ymarferwyr  

Yn dilyn ymlaen o hyn, rydym wedi ymgynghori gydag ymarferwyr mewn ystod o rolau sy’n 

cefnogi teuluoedd maeth ledled Cymru, er mwyn holi’u barn a chael adborth ganddynt ar eu 

profiadau o gefnogi teuluoedd, yn enwedig gyda darllen gyda phlant yn eu gofal. Mae hyn yn 

ein helpu i ddatblygu ein dealltwriaeth o’r cyd-destun penodol yng Nghymru. Cefnogwyd yr 

ymchwil gan gyllid oddi wrth Gyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru (Cangen 

Lythrennedd a Rhifedd) fel rhan o raglen Clwb Blwch Llythyrau BookTrust Cymru. 

Bwriad yr ymchwil oedd gwella ein dealltwriaeth o: 

• Y mathau o hyfforddiant a chefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr maeth, yn enwedig yng 

nghyd-destun darllen gyda’u plentyn. 

• Cyd-destun hyfforddiant a chefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr maeth o ran darllen 

gyda’u plentyn, gan gynnwys unrhyw rwystrau a ffactorau cefnogi. Mae hyn yn 

ymwneud ag: argaeledd; darparwyr; hygyrchedd; cyfranogiad; fformat; cyllid ac ati. 

• Yr angen canfyddedig am hyfforddiant a chefnogaeth: i ofalwyr maeth i’w helpu gyda 

darllen gyda’u plentyn; ac i ymarferwyr i’w galluogi i gyflawni darparu cefnogaeth i 

ofalwyr. 

• Y rhwystrau a’r heriau a wynebir gan ofalwyr wrth gefnogi’u plentyn â darllen. 

• Sut y gallai BookTrust ddarparu cefnogaeth i ymarferwyr a theuluoedd i helpu denu 

plant at ddarllen. 
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Mae tystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr ymchwil dilynol hwn yn ychwanegu at y data a 

gasglwyd oddi wrth ofalwyr maeth a phlant, ac mae’n helpu i ehangu ein dealltwriaeth o 

anghenion gofalwyr maeth ac unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth. Bydd yr ymchwil hwn hefyd 

yn rhoi cyd-destun a golwg leol ar oblygiadau canlyniadau’r arolwg gofalwyr, a sut i 

gymhwyso’r argymhellion.  

Defnyddir canfyddiadau’r ymchwil hwn ochr yn ochr â chanlyniadau ymchwil NCB i helpu 

BookTrust i ddatblygu’u cefnogaeth i ofalwyr a theuluoedd maeth. Mae adroddiad NBC ar 

gael (yn Saesneg yn unig) ar wefan BookTrust yma. 

4. Dulliau 

Cynhaliwyd 13 cyfweliad dros y ffôn ag ystod o ymarferwyr sy’n gweithio gyda gofalwyr 

maeth ledled Cymru. Cynhaliwyd y cyfweliadau gan ymchwiliwr annibynnol â phrofiad ym 

meysydd addysg gynradd ac ymchwil gymunedol, gyda chefnogaeth gan BookTrust.  

Cafodd ymarferwyr o’r sefydliadau canlynol eu cyfweld:  

Sector Sefydliad 

Elusennau maethu • Y Rhwydwaith Faethu  

Asiantaethau maethu 
annibynnol / preifat  

• Action for Children 

• Gwasanaethau Mabwysiadu a Maethu 
Barnardo’s (Cymru) 

• Asiantaeth Faethu Genedlaethol  

• Maethu Compass  

Timau Gwasanaethau 
Addysgol Plant sy’n Derbyn 
Gofal (LACES) mewn 
awdurdodau lleol / consortia 

• Ynys Môn 

• Bro Morgannwg 

• Powys 

• Consortia De Ddwyrain Cymru  

Timau Gwasanaethau 
Cymdeithasol / maethu mewn 
awdurdodau lleol  

• Torfaen 

• Rhondda Cynon Taf 

• Ceredigion 

• Abertawe 
 

5. Canfyddiadau 

5.1 Heriau / rhwystrau sy’n wynebu teuluoedd wrth gefnogi plant â darllen er pleser  

Adroddodd ymarferwyr mai’r prif heriau a rhwystrau a wynebai deuluoedd wrth gefnogi’u 

plant â darllen er pleser oedd:  

• effaith profiadau blaenorol y plant ar eu datblygiad emosiynol ac ymddygiadol 

• hyder plant a’u gallu o gwmpas darllen ac addysg 

• pwysau amser a blaenoriaethau eraill yn ymwneud ag anghenion plant 

• hyder, gwybodaeth a gallu’r gofalwr i gefnogi plant â darllen 

• ymyrraeth technoleg  

Trafodir y canfyddiadau hyn ymhellach isod:  

5.1.1 Effaith profiadau blaenorol y plant ar eu datblygiad emosiynol ac ymddygiadol 

https://www.booktrust.org.uk/globalassets/resources/research/reading-in-foster-families-summary-report_-final.pdf
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Adroddwyd mai un o’r prif heriau sy’n wynebu teuluoedd oedd bod profiadau blaenorol y 

plant yn aml yn arwain at broblemau ymddygiad ac emosiynol, gan ei gwneud hi’n anos 

iddyn nhw ymwneud â darllen, ac ag addysg yn ehangach.  

Adroddodd cyfweleion fod anghenion plant yn cael eu camddeall yn aml, a’u bod yn cael eu 

hasesu yn ôl eu hoedran cronolegol yn hytrach na’u lefel ddatblygiadol neu emosiynol. Er 

enghraifft, adroddodd un ymatebwr fod plant sydd wedi profi lefelau uchel o bryder ac ofn o 

ganlyniad i gael eu hesgeuluso neu gam-drin yn debygol o gael 'oedi mewn datblygiad 

emosiynol o ran deall perthynas, cyfeillgarwch, cariad a’r ystod o emosiynau sydd 

gan fodau dynol […] nid yw plant wedi profi’r un emosiynau ag a brofwyd gan bobl 

saff a chysylltiedig.’ Adleisiwyd y persbectif hwn gan sawl ymarferydd.  

Yn gysylltiedig â hyn, adroddodd sawl ymatebwr fod plant sydd wedi profi camdriniaeth neu 

esgeulustod yn aml yn ymddangos i fod mewn ‘modd ymladd neu hedeg’, sy’n golygu eu 

bod yn ei chael hi’n anodd canolbwyntio, dysgu, a ffurfio cysylltiadau â’u gofalwyr, sydd yn ei 

dro yn effeithio ar eu parodrwydd i wrando ar eu gofalwyr neu ymwneud â nhw. Adroddwyd 

fod materion ymddygiad e.e. anawsterau canolbwyntio, problemau cysylltiad, ADHD ac ati 

oedd yn ganlyniad o drawma, camdriniaeth neu esgeulustod blaenorol yn cael effaith ar allu 

plentyn i eistedd gydag oedolyn a darllen llyfr. Credwyd ei bod hi’n bwysig fod modd i ofalwyr 

allu ‘edrych y tu hwnt i ymddygiad a deall o ble mae’n dod, a gweithio gyda’r plentyn hwnnw.’ 

Adroddodd ymarferwyr fod angen i ofalwyr ddeall datblygiad a chysylltiad plant a chael eu 

harfogi i drin darllen mewn ffyrdd amgen a chreadigol er mwyn denu plant.    

Fel y dywedodd un cyfwelai: 'mae hi’n gallu bod yn anodd i ofalwyr maeth eistedd i lawr 

yn llythrennol am fwy na 10 munud i edrych ar bwnc penodol neu am gefnogaeth, felly 

rhaid iddyn nhw fod yn eithaf creadigol wrth hybu darllen efallai yn hytrach na 

gwneud y peth mwy ffurfiol o eistedd i lawr gyda’ch gilydd a darllen llyfr. Mae’n 

ymwneud â cheisio darllen mewn ffyrdd gwahanol.’  

5.1.2 Hyder plant a’u gallu o gwmpas darllen ac addysg 

Tynnodd sawl ymarferydd sylw at y ffaith fod plant mewn gofal yn fwy tebygol o fod wedi 

profi rhai toriadau yn eu haddysg (o ganlyniad i adleoliadau, symud ysgolion, trawma ac 

eithriadau posib), gan gyfyngu ar eu profiadau darllen cynnar. Mae hyn yn golygu eu bod yn 

fwy tebygol o gwympo tu ôl i’r garfan gyda’u sgiliau darllen.  

Yn ogystal efallai fod plant wedi cael profiadau cynnar negyddol o ddarllen yn y cartref. Gall 

hyn olygu nad ydyn nhw’n gyfarwydd â darllen fel rhan o drefn feunyddiol, efallai fod eu 

hyder wrth ddarllen yn brin, mae ganddynt agweddau llai cadarnhaol at ddarllen, a chael eu 

denu’n llai at ddarllen.  

5.1.3 Pwysau amser a blaenoriaethau eraill yn ymwneud ag anghenion plant 

Ynghlwm wrth yr adrannau uchod, adroddai ymarferwyr yn aml nad yw darllen, yn enwedig 

darllen er pleser, yn flaenoriaeth bob amser oherwydd materion eraill, fel rheoli presenoldeb 

plant yn yr ysgol, cyswllt â theuluoedd y groth, materion ymddygiad neu emosiynol, materion 

llythrennedd, anghenion ychwanegol, diogelu ac ati.  

Adroddwyd fod setlo plant mewn lleoliad newydd yn adeg a allai fod yn anodd, pan fyddai 

angen i ofalwyr adeiladu perthynas ac ymddiriedaeth gyda’r plentyn, a rhoi ymdeimlad o 
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sefydlogrwydd i’r plentyn. Pwysleisiodd ymarferwyr bwysigrwydd gadael i ofalwyr fynd ar 

gyflymder y plentyn er mwyn osgoi peri i’r plentyn deimlo dan warchae, a allai arwain at 

fethiant y lleoliad. Nododd un ymarferydd fod angen i ofalwyr 'feddu ar y capasiti, yr 

amynedd y ddealltwriaeth feddyliol ac emosiynol i fynd â phethau’n araf bach.’  

I gloi, adroddodd rhai ymarferwyr y gallai gofalwyr gael trafferth gyda dod o hyd i amser i 

ddarllen gyda’u plentyn os oedd plant eraill yn byw gyda nhw, neu os oedd eu plentyn yn 

cymryd rhan mewn llawer o glybiau neu weithgareddau ar ôl ysgol.  

5.1.4 Hyder, gwybodaeth a gallu’r gofalwr i gefnogi plant â darllen 

Roedd darpar rwystrau eraill rhag cefnogi plant â’u darllen yn ymwneud â hyder, 

gwybodaeth a gallu gofalwyr. Adroddodd rhai ymarferwyr fod gofalwyr yn cael trafferthion 

llythrennedd eu hunain, sy’n effeithio ar eu hyder wrth gefnogi’u plentyn â darllen. 

Soniodd y rhai a gyfwelwyd hefyd am y diffyg hyder a ddangoswyd yn aml gan ofalwyr wrth 

gefnogi’u plentyn i ddarllen oherwydd diffyg dealltwriaeth o’r system addysg a’r modd y 

dysgir darllen mewn ysgolion. Adroddodd rhai ymarferwyr fod hyn yn broblem benodol 

weithiau i ofalwyr sy’n geraint e.e. neiniau a theidiau nad ydynt wedi cael profiad diweddar 

o’r system addysg, neu fodrybedd ac ewythrod ifanc sydd wedi gadael ysgol yn ifanc efallai, 

ac sy’n brin o hyder yn eu gallu darllen eu hunain. Yn yr un modd, efallai nad yw gofalwyr yn 

gyfarwydd â gofalu am blant o rai oedrannau a chamau datblygiad, felly fe all fod angen 

cefnogaeth ychwanegol arnynt mewn sefyllfa o’r fath. 

Er bod y pwynt uchod fel pe bai’n ymwneud â dysgu darllen / cefnogi cyrhaeddiad mewn 

darllen, adroddwyd fod ganddo oblygiadau o ran darllen ar y cyd er pleser, am fod diffyg 

hyder yn golygu fod gofalwyr un bryderus y bydden nhw’n ‘ei wneud yn anghywir’. 

Adroddodd ymarferwyr ei bod hi’n bwysig tawelu meddwl gofalwyr am hyn; a’u helpu i weld 

darllen fel gweithgaredd hwyliog ac i beidio â gofidio am wneud camgymeriadau. Adroddodd 

ymarferwyr hefyd ei bod hi’n bwysig i ysgolion a gofalwyr gyfathrebu â’i gilydd i gynorthwyo 

dealltwriaeth am ddisgwyliadau a dulliau o gefnogi darllen. Adroddodd un ymarferydd y gallai 

hyn fod yn her weithiau oherwydd ‘os yw gofalwr wedi cael profiad gwael yn yr ysgol ei 

hun, fe all hynny fod yn anodd.’  

Nododd un ymarferydd hefyd nad oes gan rai gofalwyr fynediad i lyfrau addas ar gyfer 

oedran a gallu’r plant yn eu gofal. Unwaith eto, nodwyd fod hyn yn arbennig o wir yn achos 

lleoliadau gofal gyda cheraint. 

I gloi, soniodd un ymarferydd fod eu hasiantaeth faethu nhw wedi cynghori gofalwyr i beidio 

â darllen ‘stori cyn cysgu’ am y gallai hyn greu cyswllt ym meddwl plentyn â cham-drin 

rhywiol a ddigwyddodd iddo yn y gorffennol. Yn arbennig, cynghorwyd gofalwyr i beidio â 

darllen gyda’u plentyn yn yr ystafell wely nac ar y gwely.  

5.1.5 Ymyrraeth technoleg  

Soniodd rhai ymarferwyr fod technoleg hefyd yn rhwystr i ddarllen mewn teuluoedd maeth, 

wrth i blant fwynhau gwylio’r teledu neu chwarae gemau ar iPad yn fwy na darllen.  

 

5.2 Hyfforddiant sydd ar gael 



 
Ymchwil cefnogi gofalwyr – Cymru                                      Cathy Harris, Carrie Westwater a Jan Mills 

6 
 

Yn gyffredinol, ymddengys mai cyfyng yw’r hyfforddiant sydd ar gael i ofalwyr maeth ym 

maes darllen er pleser gyda phlant yn eu gofal. Er bod cofnod fod rhywfaint o hyfforddiant yn 

cynnwys adrannau ar ddarllen, tueddai hynny i fod yn rhan fechan iawn o’r hyfforddiant 

cyffredinol a thueddai i ganolbwyntio ar lythrennedd yn hytrach na darllen er pleser. Er 

enghraifft, trafododd ymarferwyr o’r timau LACES hyfforddiant am addysg, ond prif ffocws 

hwnnw oedd deall y system addysg a’r cyfnodau allweddol. Yn yr un modd, soniodd 

ymarferydd arall fod rhywfaint o sylw’n cael ei roi i ddarllen a chwarae dychmygus yn yr 

hyfforddiant a ddarperir ganddynt ar stori bywyd naratif, datblygiad emosiynol a chreu 

bondiau. Serch hynny, disgrifiodd rhai ymarferwyr sut byddan nhw’n rhoi cyngor anffurfiol i 

ofalwyr ym maes darllen er pleser e.e. darllen yn rheolaidd gyda’u plentyn a mynd i’r llyfrgell.  

Disgrifiodd ymarferwyr becynnau amrywiol o hyfforddiant statudol (e.e. ‘Sgiliau i Faethu’) y 

mae angen i unigolion eu cwblhau cyn gallu dod yn ofalwr maeth cofrestredig. Roedd yr 

hyfforddiant hwn fel arfer yn canolbwyntio ar ymlyniad, diogelu / gofalu diogel, deall y 

system, cofnodi (stori bywyd y plentyn), iechyd a diogelwch, ac ati. 

Bydd rhai sefydliadau hefyd yn darparu’r rhaglen ‘Hyder mewn Gofal’, sef cwrs 12 wythnos a 

gynhelir mewn partneriaeth â’r Rhwydwaith Faethu, TACT, Action for Children a Barnardo’s. 

Mae hwn yn canolbwyntio ar fondio, ymlyniaeth, stori bywyd naratif, datblygiad emosiynol, 

ac ati. Soniodd rhai ymarferwyr fod y cwrs yn cynnwys darllen neu chwarae dychmygus. 

Ar y cyfan, nododd ymarferwyr fod ganddynt raglen o hyfforddiant ychwanegol ar gael i 

ofalwyr ar ystod eang o bynciau, Dywedodd rhai ymarferwyr fod gofyn i ofalwyr ymgymryd â 

hyn a hyn o oriau o hyfforddi bob blwyddyn. Fel arfer, byddai modd i ofalwyr gofrestru ar 

gyfer hyfforddiant ar lein. Nododd rhai ymarferwyr fod gweithwyr cymdeithasol yn trafod 

anghenion hyfforddi a chyfleoedd gyda gofalwyr maeth yn ystod eu cyfarfodydd goruchwylio 

rheolaidd.  

5.3 Ymwneud â hyfforddiant  

Disgrifiwyd ymwneud â hyfforddiant fel rhywbeth pur amrywiol gan yr ymarferwyr, gyda rhai 

gofalwyr maeth yn awyddus iawn ac yn ymwneud â hyfforddi, ac eraill yn anos i’w denu. 

Tueddai ymarferwyr nodi mai’r teuluoedd mwy anodd eu denu oedd y rhai oedd fwyaf 

tebygol o fod angen hyfforddiant. 

'Mae rhai gofalwyr maeth sy’n hollol wych ar fynychu digwyddiadau hyfforddi a 

byddan nhw’n mynd ar ôl popeth sy’n codi neu’n cael ei gynnig. Ond i rai 

gofalwyr maeth eraill, mae’n gallu bod yn fwy o her i’w cael nhw i dderbyn 

hyfforddiant, felly rydym ni wedi ceisio’i hybu ymysg y rheiny nad ydyn nhw’n 

dangos cymaint o ddiddordeb, neu efallai fod yna rwystrau’n bodoli o ran 

nhw’n dysgu’u hunain.’  

Credwyd fod mynd at deuluoedd drwy ystod o ddulliau gwahanol (e.e taflenni, negeseuon e-

bost, cylchlythyron, negeseuon testun, digwyddiadau cymdeithasol, drwy gyfrwng gweithwyr 

cymdeithasol) i sicrhau fod y neges yn cyrraedd pen ei thaith ac yn cael ei hatgyfnerthu, yn 

helpu gyda denu gofalwyr.  

Adroddwyd fod gofalwyr maeth yn fwy tebygol o fynychu hyfforddiant os oedden nhw’n gallu 

gweld y budd uniongyrchol i’r plentyn yr oedden nhw’n gofalu amdano ar yr adeg honno. 
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Roedden nhw’n llai tebygol o fynychu hyfforddiant a anelir at eu datblygiad personol eu 

hunain (hyd yn oed os yw o fudd i’r plentyn), neu nad yw’n berthnasol i’w lleoliad presennol.  

‘Rydw i wastad yn gweld y bydd y gofalwyr maeth [yn ymwneud â hyfforddi] os 

gallan nhw weld y budd a allai ddod yn ei sgil i’r plentyn. Maen nhw’n 

ymrwymedig iawn i ddatblygiad y plentyn hwnnw.’ 

‘Dydyn nhw ddim yn gweld mynychu cefnogaeth iddyn nhw neu hyfforddiant 

iddyn nhw fel peth buddiol i’r plentyn yn y tymor hir.’  

Disgrifiodd ymarferwyr sut y bydden nhw’n ceisio gwneud hyfforddiant yn hygyrch i ofalwyr 

drwy ddulliau amrywiol e.e. ei gynnal mewn lleoliadau gwahanol, ar lein, holi gofalwyr pryd 

fyddai’n addas, cynnal y sesiynau yn ystod oriau ysgol, darparu gofal dydd i blant bach. 

Darparwyd hyfforddiant hefyd drwy amrywiaeth o ddulliau e.e. cyrsiau hyfforddi grŵp ffurfiol, 

ymgynghori anffurfiol, cefnogaeth cyfoedion, hyfforddiant wedi’i sgaffaldu yn ôl angen, ac ati.  

5.4 Yr angen am hyfforddiant / cefnogaeth i ddarllen er pleser  

Mae’r adran hon yn crynhoi barn ymarferwyr ar y modd y gellid cefnogi gofalwyr orau i 

ddarllen er pleser gyda’u plant, a’r mathau o hyfforddiant a/neu gefnogaeth fyddai’n fwyaf 

llesol yn eu barn nhw.  

Tynnodd adborth gan ymarferwyr sylw at yr angen am fwy o ganolbwyntio ar ddarllen er 

pleser yn yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr maeth. 

O fewn i hyn, tynnodd ymarferwyr sylw at y meysydd angen canlynol o ran cefnogaeth a 

hyfforddiant i ofalwyr:  

• Strategaethau i ofalwyr 

• Mynediad i lyfrau addas 

• Arwyddbostio a chodi ymwybyddiaeth  

Trafodir y themâu hyn ymhellach isod:  

5.4.1 Mwy o bwyslais ar hyfforddiant a chefnogaeth ynghylch darllen er pleser  

Wrth ystyried yr angen i ddarparu mwy o hyfforddiant a chefnogaeth i helpu gofalwyr maeth i 

ddarllen gyda’u plentyn, cyfeiriodd sawl ymarferydd at yr angen i bwysleisio darllen er pleser 

ymysg asiantaethau gofal ac mewn hyfforddiant sydd ar gael yn barod. Cydnabu ymarferwyr 

bwysigrwydd a manteision darllen er pleser i’r grŵp hwn o blant. Fel y trafodwyd uchod, 

canolbwyntir llawer o’r hyfforddiant sydd ar gael i ofalwyr ar feysydd fel creu cyswllt a gofalu 

diogel. Teimlai ymarferwyr fod darllen, ac yn enwedig darllen er pleser, wedi cael eu 

hesgeuluso a bod angen canolbwyntio mwy arno ymysg asiantaethau gofal.   

'Rwy’n meddwl y dylid dod ag e nôl i ymwybyddiaeth pawb. Mae e yno, ond 

mae angen iddo fod ar y blaen.’  

Roedd ymarferwyr yn ymwybodol o fanteision a phwysigrwydd darllen er pleser, yn enwedig 

o ran gwella cyrhaeddiad plant, a’u datblygiad emosiynol. Nododd sawl ymarferydd fod 

rhannu llyfrau a straeon wedi helpu plant i rannu’u teimladau a deall eu profiadau, fel gofid 
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ac ofn, adeiladu ymddiriedaeth a pherthynas, teuluoedd gwahanol ac ati. Cyfeiriodd un 

ymarferydd at lyfr oedd, yn ei brofiad ef, yn therapiwtig i blant ddeall eu teimladau:  

'Mae ’na lyfr o’r enw “Morris the Mole”. Mae’r wahadden yn drysu am ei 

theimladau […] gallan nhw siarad am y cymeriadau a gall hyn eu helpu i 

ddadelfennu’u meddyliau a’u teimladau. Mae iaith mewn llyfrau hefyd yn eu 

helpu i ddeall eu sefyllfa. Er enghraifft, “borrowers” yw’r Gofalwyr Maeth ac 

maen nhw’n helpu i ddod o hyd i “keepers” i’r plant.' 

Tynnodd un ymarferydd sylw at bwysigrwydd darllen ar y cyd o ran bondio a chreu cyswllt a 

sicrhau fod plant yn teimlo’n ddiogel ac wedi’u gwarchod:   

'Rwy’n gwybod fod [darllen er pleser] wir yn gallu helpu o ran ffurfio perthynas 

a chreu cysylltiad ac efallai drwsio rhai pethau os ydyn nhw wedi cael diwrnod 

arbennig o anodd neu heriol, efallai y gallai eistedd i lawr am 10 munud i 

ddarllen llyfr gyda’ch gilydd cyn mynd i’r gwely helpu i wella, adfer neu drwsio 

perthynas os yw pethau wedi bod yn eithaf heriol. Mae’n bwysig i’r plentyn 

wybod fod popeth yn iawn pan fyddan nhw’n mynd i’r gwely ar ôl cael y 10 

munud yna gyda’r gofalwr maeth, hyd yn oed ar ôl diwrnod hollol ofnadwy.’   

5.4.2 Strategaethau i ofalwyr  

Fel y soniwyd ynghynt, gall hyder a gwybodaeth gofalwr am ddarllen gyda’r plentyn fod yn 

rhwystr. Adroddodd ymarferwyr y byddai o fudd i ofalwyr gael hyfforddiant ym maes 

strategaethau i’w defnyddio wrth ddarllen er mwyn gwneud darllen yn hwyl ac yn ddeniadol 

e.e. cynnwys darllen fel rhan o drefn feunyddiol (drwy ysgrifennu rhestrau siopa, darllen 

arwyddion stryd ac ati), chwarae gemau neu gwblhau gweithgareddau oedd yn berthnasol i’r 

llyfrau. Yn ogystal, nododd ymarferwyr ei bod hi’n bwysig tynnu sylw at y ffaith nad oes ots 

os gwneir camgymeriadau.  

'Maen nhw newydd wneud diwrnod cyfan yn yr ysgol a’r peth olaf y maen nhw 

eisiau’i wneud yw eistedd i lawr a phalu drwy lyfr tan iddyn nhw’i gael yn iawn.’  

5.4.3 Mynediad i lyfrau addas  

Tynnodd sawl ymarferydd sylw at bwysigrwydd cael mynediad i lyfrau addas sy’n eu denu i 

ddarllen. Yn benodol roedd hyn yn cynnwys:  

• Llyfrau ar bynciau y bydd plant yn eu mwynhau 

• Llyfrau a anelwyd at ddiddordebau a lefel datblygiad emosiynol y plant, yn ogystal â’u 

hoedran darllen (e.e. llyfrau diddordeb uchel – gallu darllen isel)  

• Llyfrau y gall plant ymdeimlo â nhw, sy’n eu helpu i archwilio a deall eu teimladau.  

5.4.4 Arwyddbostio a chodi ymwybyddiaeth  

Dywedodd sawl ymarferydd ei bod hi’n bwysig sicrhau fod gofalwyr yn ymwybodol o’r 

gefnogaeth sydd ar gael i’w helpu i ddarllen gyda’u plentyn. Nododd rhai ymarferwyr y gallai 

cyfathrebu rhwng yr ysgolion a’r gofalwyr fod yn heriol. Byddai cael mwy o gefnogaeth gan 

ysgolion i sicrhau fod gofalwyr yn cael digon o wybodaeth am y modd y dysgir darllen, a sut 

y gall gofalwyr gefnogi darllen, yn ddefnyddiol iawn o ran hybu hyder gofalwyr yn hyn o beth.  
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'O bosib, hyfforddiant ychwanegol yn yr ysgol i ofalwyr maeth i’w helpu i 

ddenu plant at ddarllen a’u helpu i’w gael yn beth cyffrous a diddorol, a bod yn 

addas i oedran y plentyn.’  

Nododd rhai ymarferwyr yn ogystal y byddai’n ddefnyddiol cyfeirio gofalwyr i’r llyfrgell, a 

thynnu sylw at sesiynau perthnasol. 

Nododd rhai ymarferwyr bwysigrwydd gweithio / hyfforddiant aml-asiantaeth. Gwnaeth un 

ymarferydd sylw nad yw gofalwyr weithiau’n cael eu hystyried i fod yn weithwyr ‘proffesiynol’, 

gan arwain at eu heithrio o gyfarfodydd (gyda gweithwyr cymdeithasol ac ysgolion) ynglŷn 

â’r plentyn y maen nhw’n gofalu amdano. Gallai hynny yn ei dro gynyddu’r rhwystrau a 

wynebir gan ofalwyr wrth gefnogi’u plentyn. 

5.5 Math / fformat arfaethedig unrhyw hyfforddiant  

Awgrymodd sawl ymarferydd y byddai unrhyw hyfforddiant, cefnogaeth neu arweiniad a 

ddatblygid ar gyfer gofalwyr i’w helpu gyda darllen er pleser gyda’u plentyn, yn fwyaf 

effeithiol o’i gyfuno â hyfforddiant neu gymorth a dderbynnir ganddynt yn barod. Credai sawl 

ymarferydd y byddai ffocws ar ddarllen er pleser yn eistedd yn gyfforddus gyda’r hyfforddiant 

neu gefnogaeth a gynigir ganddynt eisoes.  

Er enghraifft, roedd rhai asiantaethau / awdurdodau lleol yn rhedeg grwpiau cefnogi 

rheolaidd gyda’u gofalwyr maeth, ac roedd rhai’n dod â siaradwyr gwadd i mewn i siarad am 

bynciau fyddai o ddiddordeb i ofalwyr. Adroddodd sawl ymatebydd y byddai cael siaradwyr 

gwadd a sesiynau hyfforddi yn null gweithdai rhyngweithiol (e.e. modelu sesiynau darllen) yn 

ddefnyddiol iawn, ac yn denu gofalwyr maeth.  

‘Rydw i’n meddwl mwy o hyfforddi anffurfiol gyda mwy o bethau ymarferol ble 

rydych chi’n teimlo eich od chi’n cael rhywfaint o wybodaeth a chyngor am 

lyfrau gwahanol mewn oedrannau gwahanol, neu awgrymiadau i drïo pethau. 

Pobl yn rhannu profiadau yn hytrach na darlith neu rywun yn sefyll ar eu traed 

yn siarad.’  

‘Dwi’n meddwl fod lle naill ai i ni wneud rhywbeth drwy ein grwpiau cefnogi 

gofalwyr, cael pobl i ddod i mewn i siarad amdano fe.’  

Disgrifiodd un ymatebydd sesiwn hyfforddiant a ddarparwyd gan oedolion oedd wedi bod 

mewn gofal eu hunain. Roedd hwnnw’n arbennig o ysbrydoliaethus a deniadol i ofalwyr 

maeth am ei fod wedi ‘eu helpu i ddeall fod plant, wrth ymddwyn mewn rhai ffyrdd, neu 

wrth golli’u limpyn neu wthio i ffwrdd, mewn gwirionedd yn golygu’r gwrthwyneb.’ Am 

fod y neges hon wedi dod oddi wrth rywun oedd wedi byw’r profiad, teimlwyd fod y sesiwn 

wedi cael effaith lawer yn fwy, gan annog gofalwyr maeth i ‘ailedrych ar berthynas [gyda’r 

plant] a sut y mae pethau’n gweithio mewn lleoliad ac edrych yn ôl ar leoliadau na 

wnaethon nhw weithio cystal efallai, a’r pethau a gollwyd a sut y gallen nhw fod wedi 

rheoli sefyllfa benodol.' 

Teimlid fod rhoi cyfle i ofalwyr rannu profiadau’n elfen bwysig o hyfforddiant yn gyffredinol, a 

soniodd rhai ymarferwyr fod cael ‘llysgenhadon gofal maeth’, h.y. gofalwyr maeth profiadol 

sy’n gallu cefnogi eraill, yn gweithio’n dda. Serch hynny, tynnodd nifer fach o ymarferwyr 

sylw at y ffaith fod cefnogaeth un i un neu ymweliadau â’r cartref wedi bod yn fwy 
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llwyddiannus yn achos gofalwyr mwy anodd eu cyrraedd a oedd yn fwy cyndyn i ymwneud â 

hyfforddiant.  

Barn rhai ymarferwyr oedd y byddai’n ddefnyddiol cynnwys canllawiau i ofalwyr (fel taflen 

copi caled yn cynnwys cynghorion ar gael plant i ddarllen neu adnoddau ar lein). Soniodd 

ymarferwyr y gellid cynnwys y math hwn o wybodaeth mewn bwletinau e-bost rheolaidd a 

anfonwyd i ofalwyr maeth, neu mewn pecynnau hyfforddi cychwynnol i ofalwyr maeth.  

'Gallai [hyfforddiant cychwynnol] fod yn adeg dda i gynnwys taflen yn eu 

pecyn hyfforddi am BookTrust a’r hyn y mae’n ei wneud a pha gefnogaeth allan 

nhw ei gael oddi wrthych chi a’r pwyntiau cyswllt a’r hyn y gallwch chi ei 

gynnig. Maen nhw’n derbyn llawer o wybodaeth bob dydd pan fyddan nhw’n 

mynd i gael eu hyfforddi, maen nhw’n derbyn stwff i edrych arno fe, fe allai 

gael ei ddarparu pe byddech chi’n rhoi rhywfaint o ddeunydd i’w rannu.’ 

Awgrymodd ambell ymarferydd y byddai sesiynau ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ (e.e. gyda 

gweithwyr cymdeithasol arolygol) o’r defnydd mwyaf i sicrhau fod cefnogaeth yn cael ei 

raeadru mor eang â phosib ac y gellir ei ddarparu i ofalwyr maeth ar sail barhaus.  

Awgrymodd un ymarferydd mai ymgorffori hyfforddiant / cefnogaeth ar ddarllen er pleser i 

hyfforddiant cychwynnol gofalwyr fyddai’r dewis mwyaf llwyddiannus am fod gofalwyr ‘yn 

cael eu hysgogi i wybod eu bod nhw am fod yno am eu bod nhw eisiau dod yn ofalwyr 

maeth. Felly mae’n lle go dda i drosglwyddo’r wybodaeth honno iddyn nhw. Byddan 

nhw eisiau gweld ffyrdd y gallan nhw fod yn ofalwr maeth da.’  

 

5.6 Rhwystrau ac ystyriaethau  

Nododd rhai ymarferwyr fod angen i unrhyw hyfforddiant neu gefnogaeth i ofalwyr gael ei 

deilwra gan ddeall ac ystyried y rhwystrau posib a wynebir gan ofalwyr wrth gefnogi’u 

plentyn i ddarllen, fel problemau cysylltu, breuder emosiynol a thrawma.  

'Mae gan y plant y byddwn ni’n ymwneud â nhw broblemau cysylltu, ac felly fe 

allai fod yn anodd iddyn nhw ymwneud, ac mae hyn yn ymwneud a’r ffordd y 

llwyddwn ni i ddenu’r plant hynny a’i wneud yn sbort iddyn nhw.’  

Pwysleisiodd dau ymarferydd bwysigrwydd cael barn a dulliau gwahanol o gael mynediad i 

hyfforddiant a chefnogaeth i gwrdd ag anghenion ystod o ofalwyr y gall fod yn well ganddynt 

ymwneud â dysgu mewn dulliau amgen:  

'Mae’n ymwneud â chael amrywiaeth o ffyrdd gwahanol o ddysgu, cael eich 

dysgu am lythrennedd neu helpu plant i ddarllen, o’r stwff ffurfiol hyd at anfon 

cylchlythyr allan am bwysigrwydd llythrennedd, y byddwn ni efallai’n ei anfon 

allan i’n gofalwyr maeth, drwy ein boreau coffi neu sesiynau goruchwylio a 

gynhelir gennym hefyd.’  

Byddai hyn yn arbennig o bwysig mewn awdurdodau lleol sy’n ymestyn dros ardal eang ac 

sy’n wledig yn bennaf, ble byddai’n fwy anodd ac yn cymryd llawer mwy o amser i deithio i 

dderbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb. 
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I gloi, cynghorodd un ymarferydd y byddai angen i unrhyw ganllawiau ysgrifenedig fod yn 

hygyrch i ofalwyr a chanddynt lefelau llythrennedd is eu hunain.  

6. Argymhellion 

 

• Dylai hyfforddiant a chyngor i asiantaethau ac awdurdodau lleol geisio atgyfnerthu 

gwybodaeth am fanteision darllen er pleser, er mwyn cynyddu’r ffocws ar hyn yn 

yr hyfforddiant a’r gefnogaeth a ddarperir i ofalwyr maeth gan yr ymarferwyr hyn. Yn 

enwedig, gallai ganolbwyntio ar yr ystod lawn o fanteision sy’n gysylltiedig â darllen 

er pleser, gan gynnwys datblygiad emosiynol, sgiliau cyfathrebu, y gallu i dalu sylw, 

ac empathi, yn ogystal â’r manteision addysgol sy’n fwy hysbys.   

 

• Dylai’r gefnogaeth i ofalwyr dynnu sylw at y modd y gall darllen er pleser helpu â 

rhai o’r heriau cyffredin a wynebir gan ofalwyr. er enghraifft, helpu plant i ddeall ac 

archwilio’u teimladau, bondio gyda’r plentyn, sefydlu trefn ymarfer sefydlog, cynyddu 

hyder a datblygiad emosiynol y plentyn ac ati.  

 

• Dylai cefnogaeth a hyfforddiant i ofalwyr sy’n ymwneud â darllen er pleser 

bwysleisio’r deilliannau cadarnhaol ar gyfer y plentyn, yn hytrach nag er budd 

datblygiad personol y gofalwr, am yr adroddwyd fod y dull hwn o weithredu’n fwy 

llwyddiannus mewn denu gofalwyr at hyfforddiant a chefnogaeth.  

 

• Byddai’n fuddiol rhoi cefnogaeth a chyngor i ofalwyr ar gael mynediad i lyfrau 

addas a beth i’w ddewis. Byddai’n arbennig o fuddiol rhoi gwybodaeth ac 

argymhellion am lyfrau sy’n apelio at ddiddordebau’r plant, sydd hefyd yn addas ar 

gyfer eu lefel o ddatblygiad emosiynol a lefel darllen. Dylai cyngor hefyd geisio 

cyfeirio gofalwyr at gefnogaeth o fathau eraill sydd ar gael e.e. llyfrgelloedd 

cyhoeddus, ysgolion.  

 

• Dylai cefnogaeth i ofalwyr i annog darllen er pleser gynnwys ystod o ddulliau 

creadigol i ddenu plant at ddarllen, gyda ffocws ar wneud darllen yn brofiad 

pleserus. Dylai’r gefnogaeth hon anelu at roi’r offer a’r hyder i ofalwyr i roi cynnig 

ar drïo dulliau gwahanol o ddenu’u plant at ddarllen.  

 

• Dylid datblygu cefnogaeth i ofalwyr gan gydnabod fod galwadau ar amser a 

blaenoriaethau’r gofalwyr a’r plant weithiau’n cystadlu â’i gilydd, a dylid darparu 

cyngor ymarferol ar sut y gellir cynnwys darllen mewn bywydau beunyddiol.  

 

• Dylid gwneud yn siŵr fod ystod o gefnogaeth i ofalwyr ar gael er mwyn sicrhau fod 

gwybodaeth a negeseuon yn cyrraedd cynifer o ofalwyr â phosib, a sicrhau ei fod ar 

gael i ofalwyr y mae’n well ganddynt ymwneud â chefnogaeth a chael mynediad 

iddo mewn dulliau amgen.  

 

• Ymysg llwybrau llwyddiannus posib ar gyfer cefnogi gofalwyr yn fwy i ymwneud â 

darllen er pleser mae cysylltu â grwpiau cefnogaeth sydd ar gael eisoes ne 

raglenni hyfforddi i ofalwyr.  
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• Fe all cefnogaeth a hyfforddiant o ofalwyr fod ar ei fwyaf llwyddiannus os yw’n cael ei 

ddarparu gan bobl â phrofiad uniongyrchol o faethu, gan gynnwys gofalwyr maeth 

eraill neu oedolion neu blant sydd wedi bod yn y system ofal.  

 

• Ymysg opsiynau a awgrymir ar gyfer cefnogi gofalwyr mae: taflenni sy’n cynnwys 

cynghorion darllen (a allai fod yn rhan o becynnau hyfforddi cychwynnol i ofalwyr neu 

drwy gyfrwng rhaglenni BookTrust), adnoddau ar lein i ofalwyr (y gellid cysylltu â 

nhw drwy gylchlythyr rheolaidd oddi wrth asiantaethau ac awdurdodau lleol), 

hyfforddiant mewn gweithdai, siaradwyr gwadd mewn grwpiau cefnogi, sesiynau 

hyfforddi’r hyfforddwr (ar gyfer helpu gweithwyr cymdeithasol arolygol i’w rhannu’n 

ehangach), ac ati. 

 

• Dylai hyfforddiant a chefnogaeth fod yn hyblyg er mwyn bod modd ei deilwra ar 

gyfer ei ddefnyddio gyda theuluoedd ag ystod o anghenion amrywiol, a darpar 

heriau.  

 

7. Cydnabyddiaethau 

Hoffai BookTrust ddiolch i’r ymarferwyr a roddodd o’u hamser i gymryd rhan yn y 

cyfweliadau, ac y byddai wedi bod yn amhosibl gwneud yr ymchwil hebddynt.  

Hoffem ddiolch yn ogystal i Jan Mills a Carrie Westwater, a gynhaliodd y rhan fwyaf o’r 

cyfweliadau ag ymarferwyr ac a wnaeth gyfraniadau gwerthfawr i’r broses ddadansoddi.  

• Jan Mills: ymgynghorydd Addysg annibynnol sy’n arbenigo yn y Blynyddoedd 

Cynnar / Cyfnod Sylfaen yw Jan. Mae hi wedi gweithio fel dirprwy bennaeth ysgol, 

Swyddog Gwella Ysgolion, ac Ymgynghorydd Cyfnod Sylfaen ar ran Awdurdod Lleol 

Abertawe, a bu’n ymwneud ag ystod o raglenni ymchwil sy’n gysylltiedig â Datblygiad 

Cynnar Plant.   

• Carrie Westwater: mae gan Carrie gefndir mewn Theori Ddiwylliannol a 

Chelfyddydau a Chyfranogi Cymunedol. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio ar ddau 

brosiect ymchwil gyda Phrifysgol Caerdydd. Ei diddordeb mawr yw sut y gall rhannu 

‘storïau’ (yn ei amrywiol ffurfiau) wella cyfathrebu a hunanhyder. Fel artist, mae hi 

wedi gweithio â phlant o bob oed, gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal a Cheiswyr 

Lloches ifanc heb gwmni.   

 

8. Cysylltu â ni 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymchwil hwn, cysylltwch os gwelwch yn dda ag 

awdur yr adroddiad, Cathy Harris ar research@booktrust.org.uk 

Am ragor o wybodaeth ac adnoddau am ddarllen, ewch os gwelwch yn dda i wefan 

BookTrust booktrust.org.uk  

mailto:research@booktrust.org.uk
https://www.booktrust.org.uk/

