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Cynnwys
Yn yr adran hon bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o’r canlynol
meysydd datblygiad allweddol
mewn plant a phobl ifanc –
corfforol, gwybyddol, iaith,
deallusol, cymdeithasol ac
emosiynol

Mae hyn yn cynnwys:
•

cryfderau a chyfyngiadau’r
gwahanol ddamcaniaethau a
dulliau

Ymhelaethiad

Dylai dysgwyr ddeall meysydd
datblygiad allweddol mewn
plant a phobl ifanc (0-18 oed)
corfforol, gan gynnwys: yr
agwedd fiolegol, defnyddio
mesuriadau a’u pwrpas,
datblygiad synhwyraidd
mesuriadau normadol, cerrig
milltir datblygiad allweddol ar
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sut mae damcaniaethau ac
egwyddorion yn gysylltiedig â
meysydd datblygiad plant

•

sut gellir defnyddio’r
technegau a’r dulliau hyn i
gefnogi datblygiad plant

gyfer sgiliau echddygol bras a
manwl a chydsymud, glasoed

•

deallusol/gwybyddol, gan
gynnwys: y broses feddwl,
datrys problemau a’r cof,
dychymyg a chreadigrwydd,
rhesymu, canfyddiad,
canolbwyntio a rhoi sylw
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Pennod 1: Datblygiad Corfforol

A

FT

Y r Agw ed d F io leg ol

R

Mae deall sut mae plant yn datblygu yn un o egwyddorion allweddol gweithio gyda phlant.
Mae ein dealltwriaeth o ddatblygiad plant yn llywio ein meysydd ymarfer i gyd. Mae’n greiddiol
o ran cefnogi pob plentyn unigol i gyflawni’r canlyniadau datblygiad gorau posibl.

D

Mae agwedd fiolegol datblygiad plant yn chwarae rhan hanfodol yn natblygiad cynnar y
plentyn ac mae’n gallu dylanwadu ar y plentyn mewn ffordd sydd naill ai’n gadarnhaol
neu’n negyddol. Mae rhai cyfnodau o ddatblygiad y plentyn yn arbennig o bwysig, fel
datblygu yn y groth a chyfnodau cynnar iawn
bywyd y plentyn. Dyma rai ffactorau biolegol
Geiriau allweddol
allweddol: geneteg sy’n cael ei throsglwyddo
o rieni’r plentyn, cemeg yr ymennydd, lefelau
Aeddfedu Biolegol
hormonau, maeth a rhywedd.
Macrofaetholion
Microfaetholion
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Egwyddorion Datblygiad Plant

•

Mae’r datblygiad yn dechrau o ben y plentyn ac yn parhau i lawr y corff
Mae’r datblygiad yn digwydd yn yr un drefn bob amser, ond mae cyflymder y
datblygiad hwnnw’n gallu newid
Mae pob maes datblygiad yn gyd-ddibynnol neu’n gysylltiedig â’i gilydd

A
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Ehangu:
• Mae’n hanfodol i bob ymarferwr ddeall egwyddorion datblygiad plant. Dyma sut gallwn
roi’r gefnogaeth orau i bob plentyn unigol iddo ddatblygu i’w botensial llawn. Mae deall
dilyniant y datblygiad o’r pen i lawr yr asgwrn cefn ac o fadruddyn y cefn allan i’r dwylo
ac i’r traed yn ein galluogi i nodi unrhyw oediadau a phroblemau datblygiad ac i roi’r
cymorth sydd ei angen ar y plentyn.
• Mae datblygiad yn digwydd ym mhob plentyn gan ddilyn y dilyniant, ond mae
cyflymder y datblygiad hwn yn wahanol i bob plentyn unigol. Mae angen i faban allu dal
ei ben i fyny yn annibynnol er mwyn dysgu sut i eistedd ac mae angen iddo allu sefyll
cyn gallu cerdded. Bydd rhai plant yn cerdded mor gynnar â naw mis tra efallai na fydd
plant eraill yn cerdded tan y byddan nhw’n cyrraedd 18 mis oed.
• Mae meysydd datblygiad yn cysylltu â’i gilydd; os nad oes neb yn siarad â phlentyn,
mae’n methu datblygu sgiliau iaith, ac mae sgiliau iaith yn gysylltiedig â datblygiad
sgiliau eraill fel clywed. Bydd plentyn nad yw’n cael cariad a chefnogaeth i helpu ei
ddatblygiad yn dioddef oediad datblygiad ar draws pob maes. Bydd babanod y mae
pobl yn cyfathrebu â nhw’n gyson, drwy ystumiau wyneb, iaith y corff a chyfathrebu
geiriol, yn gwenu, yn rhyngweithio ac yn siarad yn gynharach na’r rhai sy’n cael llai o
ysgogiadau cymdeithasol.

Maeth

R
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Mae maeth yn hanfodol bwysig ar gyfer pob agwedd ar ddatblygiad plentyn. Cyn i blentyn
gael ei eni, mae iechyd a deiet y fam yn dylanwadu’n uniongyrchol ar ddatblygiad y plentyn
yn y groth. Mae mamau beichiog yn cael cyngor i gymryd 400 mg o asid ffolig y dydd er mwyn
osgoi namau geni fel Spina bifida. Gall hyn fod hyd yn oed yn fwy effeithiol gyda beichiogrwydd
wedi’i gynllunio pan mae asid ffolig yn cael ei gymryd am dri mis cyn y cenhedliad. Mae diffyg
asid ffolig, pan mae’n digwydd rhwng 21 a 28 diwrnod ar ôl y cenhedliad, yn ei gwneud hi’n
fwy tebygol y bydd y plentyn heb ei eni yn datblygu camffurfiad cynhenid o’r enw diffyg y
tiwb nerfol. O’r cenhedliad i’r blynyddoedd cynnar, mae maeth yn gallu cael effaith fawr ar
ymennydd plentyn, wrth i’r ymennydd aeddfedu a dilyn datblygiad strwythurol arwyddocaol.
Maeth yw’r sylfaen ar gyfer iechyd a datblygiad da ym mlynyddoedd cynnar bywyd plentyn.
Mae maeth gwael yn gallu achosi oediadau i’r datblygiad gwybyddol a chorfforol. Gall hyn bara
hyd at blentyndod diweddar neu oedolaeth, ac mewn achosion eithafol gall achosi salwch
difrifol neu farwolaeth. Mae’n bwysig bod pob plentyn yn bwyta’r nifer cywir o facrofaetholion,
gan gynnwys protein, braster a charbohydradau, a microfaetholion, fel fitamin A, haearn a
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sinc. Mae’n haws cildroi’r effeithiau mewn plant ifanc nag mewn plant hŷn oherwydd ei bod
hi’n mynd yn fwy anodd ymdrin â diffygion ar ôl i blentyn gyrraedd dwy oed.
Mae plant yn mynd drwy lawer o newidiadau corfforol yn ystod ychydig fisoedd a blynyddoedd
cyntaf eu bywyd. Maen nhw’n mynd drwy aeddfedu biolegol sy’n cynnwys datblygu eu sgiliau
echddygol a newid maint a siâp eu hymennydd. Mae statws maethol y plentyn yn effeithio ar
y prosesau hyn.

Diffygion Deiet

FT

Hefyd, mae maeth da yn hanfodol ar gyfer datblygiad gwybyddol/deallusol, gan gynnwys
swyddogaethau fel y cof, dysgu a dealltwriaeth. Os yw maeth da yn cael effaith gadarnhaol
ar y swyddogaethau hyn, yna i blant sydd â diffygion deiet, bydd maeth gwael yn cael effaith
negyddol.

Mae dau fath gwahanol o gamfaethiad plant sy’n gallu effeithio ar ddatblygiad: tanfaethu a
gorfaethu. Yn aml, mae’r rhain yn cael effaith negyddol ar iechyd a datblygiad y plentyn fel
dangosir yn y tabl isod.

•
•

Llai o egni
Llai o ddiddordeb mewn dysgu a
chwarae
Perfformiad academaidd gwael
Cyfradd twf arafach
Pwysau’r corff yn is
Byrrach o’i gymharu â phlant eraill

•
•
•
•

R

•
•
•
•

Effeithiau gorfaethu ar ddatblygiad:

A

Effeithiau tanfaethu ar ddatblygiad:

•

Gordewdra
Clefyd cardio-metabolaidd, e.e. Clefyd y
Siwgr/Diabetes
Diffyg hyder
Anhawster wrth gymryd rhan mewn
ymarfer corff
Clefyd y galon a strôc adeg oedolaeth

D

Geneteg

Mae geneteg yn cael effaith fawr ar ddatblygiad pob
plentyn unigol. Mae digwyddiadau fel pryd mae
plentyn yn cyrraedd glasoed yn ganlyniad i eneteg fel
arfer, er bod ffactorau amgylcheddol fel maeth yn
gallu cael ychydig o effaith. Mae’r rhyngweithio rhwng
ffactorau etifeddol ac amgylchedd plentyn yn llunio
sut bydd y plentyn hwnnw’n datblygu. Mae
gwybodaeth enynnol plentyn yn datblygu o
wybodaeth ei rieni. Pan mae plentyn yn cael ei
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Yr anhwylder cromosomau mwyaf cyffredin yw syndrom Down lle mae gan y plentyn dri
chromosom ar safle’r 21ain cromosom, yn lle dau. Mae syndrom Down yn gallu achosi
problemau corfforol, fel namau ar y galon a phroblemau clywed. Mi fydd gan blentyn gyda
syndrom Down rhyw fath o anabledd dysgu, ond mae'r lefel o allu yn wahanol i bob plentyn.

Profi eich gwybodaeth:

1. Diffiniwch beth yw genyn a chromosom.

R
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genhedlu, mae sberm y tad ac ŵy’r fam yn cynnwys cromosomau. Mae’r genynnau yn y
cromosomau hyn wedi’u gwneud o DNA (asid deocsiriboniwclëig) sy’n cynnwys cod genynnol
yr embryo. Mae gan bob cell yn y corff, heblaw am gelloedd atgenhedlol, 46 cromosom.
Genoteip yw’r genynnau y mae person wedi’u hetifeddu, a ffenoteip yw sut mae’r genynnau’n
cael eu dangos. Ffenoteip yw nodweddion corfforol, fel taldra a lliw llygaid. Mae rhai
genynnau’n drechol ac mae rhai’n enciliol, felly mae plentyn sydd ag un rhiant â llygaid brown
ac un rhiant â llygaid glas yn fwy tebygol o fod â llygaid brown, gan mai llygaid brown yw’r
genyn trechol ar gyfer lliw llygaid. Dydy genynnau
ddim yn rheoli datblygiad plentyn bob amser, er
Geiriau
enghraifft, gall plentyn sydd â dau riant tal fod yn
allweddol
fyrrach yn y pen draw oherwydd maeth gwael.
Weithiau, mae geneteg yn gallu achosi i blant gael
Geneteg
eu geni ag annormaledd genetig fel Syndrom X
Cromosomau
bregus – pan mae rhan o’r cromosom X wedi’i
Genoteip
chysylltu â chromosomau eraill â chadwyn fregus
Ffenoteip
iawn o foleciwlau. Does gan rai dioddefwyr ddim
llawer o symptomau ond efallai bydd gan eraill
Annormaledd
anawsterau dysgu ysgafn i ddifrifol.

2. Trafodwch bwysigrwydd maeth yn natblygiad baban cyn ac ar ôl y geni.

D

Rhywedd

Dydy ymennydd benywod a gwrywod ddim yn unfath. Mae ymennydd gwrywod yn fwy
ochrol, gyda’r ddau hemisffer yn gweithredu’n fwy annibynnol ar ei gilydd, er enghraifft, wrth
gynnal sgwrs. Mae benywod yn defnyddio’r hemisfferau mewn ffordd fwy cyfartal. Hefyd,
mae ymennydd gwrywod ychydig yn fwy ar bob cam datblygiad, hyd yn oed o ran cymhareb i
faint y corff. Mae arbrofion niwrowyddonol sy’n gwneud mesuriadau trydan o’r ymennydd
wedi dangos gwahaniaethau arwyddocaol o ran swyddogaeth ymennydd merched a bechgyn
o’u geni. Erbyn tri mis oed mae eu hymennydd yn dangos ymatebion gwahanol i leferydd
dynol. Gan fod hwn yn ymateb mor gynnar, credir mai genynnau a hormonau cysylltiedig â
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rhyw sy’n ei reoli. Mae lefelau testosteron yn y ffoetws gwryw yn dechrau codi saith wythnos
yn unig ar ôl y cenhedliad. Mae hyn yn effeithio ar dwf a datblygiad niwronau yn yr
ymennydd. Credir bod hormonau benyw yn effeithio ar ddatblygiad yr ymennydd hefyd, ond
mae angen mwy o ymchwil ar effaith hyn.

FT

Geiriau allweddol
Mae camau datblygiad y ddau rywedd yn
adlewyrchu’r gwahaniaethau rhywedd yn yr
Niwrowyddoniaeth
ymennydd. Pan rydyn ni’n mesur datblygiad
Hormonau
gwybyddol, mae plant benyw wedi datblygu
mwy na phlant gwryw o’r un oedran. Mae hyn
Testosteron
yr un mor wir am ddatblygiad synhwyraidd
hefyd. Mae babanod benyw yn dangos
canfyddiad cymdeithasol gwell yn aml, ac yn dangos mwy o ymatebion i leisiau ac wynebau.
Mae eu synhwyrau, fel y clyw, cyffwrdd, yr arogl a’r golwg, wedi’u datblygu’n fwy, a’u cof
hefyd. Nid o ran datblygiad gwybyddol yn unig mae merched yn datblygu’n fwy cyflym ond
mae eu sgiliau echddygol manwl a’u datblygiad iaith yn tueddu i fod yn well.

Twf
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Mae gwahaniaethau arwyddocaol rhwng twf a datblygiad er bod cydgysylltiad rhwng y
ddau. Mae’n hawdd mesur twf ac mae’n bosibl ei weld. Gallwn weld y plentyn yn newid o
ran maint wrth iddo dyfu’n dalach a magu pwysau. Os edrychwn ni ar faban newydd ei eni,
mae’n wahanol iawn yn gorfforol i oedolyn neu i blentyn hŷn hyd yn oed. Mae pen baban yn
sylweddol fwy, o ran cyfran, na’i gorff, oherwydd erbyn naw mis oed bydd ymennydd y baban
hanner maint un oedolyn yn barod. Felly does
gan faban newydd ei eni ddim digon o gryfder a
rheolaeth cyhyrau er mwyn dal ei ben ei hun i fyny,
a bydd angen i oedolyn gynnal ei ben. Mae gan
faban ddigon o reolaeth cyhyrau i symud y pen
o un ochr i’r llall, ond mae’r gyfradd twf ar gyfer
baban mor gyflym fel bod y rhan fwyaf o fabanod
yn gallu eistedd i fyny heb gymorth erbyn eu bod
yn bedwar neu’n bum mis. Mae hyn oherwydd
bod madruddyn ein cefn a’n system nerfol yn
datblygu o’r pen i lawr, i waelod madruddyn y
cefn ac oddi yno allan i’r cymalau, i’r dwylo ac i’r
traed. Gallwn weld pa mor gyflym yw’r datblygiad
hwn gan mai dim ond ar hap, heb gydsymud mae
baban newydd ei eni yn gallu symud ei freichiau a’i
goesau. Ond pan mae’n flwydd oed, bydd ganddo
ddeheurwydd byseddu i godi tŵr o flociau bach
gan ddefnyddio gafael fel pinsiwrn.

Adran 1 | Pennod 1
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Mae gan fabanod nifer gwahanol o esgyrn i’r nifer sydd gan oedolion gan fod angen i’w hesgyrn
fod yn fwy hyblyg wrth iddyn nhw deithio drwy’r llwybr geni. Wrth iddyn nhw dyfu a datblygu,
bydd yr esgyrn hyn yn caledu ac yn uno i greu esgyrn mwy. Mae hyn yn newid nifer yr esgyrn
yn y corff o tua 300 i 206 yn unig.
Twf a cham datblygiad baban wrth gael
ei eni:

Twf a datblygiadau yn y plentyn erbyn 16
oed:

•
•
•

•
•
•

•

•

•

A

•

Pwysau cyfartalog o 60-65kg
Hyd cyfartalog o 160-180cm
Yn gallu cerdded, rhedeg, neidio,
dringo a chymryd rhan mewn gwaith a
chwaraeon
Yn gallu defnyddio iaith gymhleth i
gyfathrebu ac yn gallu siarad mwy nag
un iaith yn aml
Yn dod yn annibynnol ac yn gallu bwydo,
gwisgo a meddwl drosto ei hun

FT

•

Pwysau cyfartalog o 3-4kg
Hyd cyfartalog o 45-55cm
Yn methu dal ei ben i fyny, dim
symudedd annibynnol
Yn methu siarad ac yn baldorddi neu’n
crio yn unig er mwyn cyfathrebu
Ddim yn deall neu’n dilyn
cyfarwyddiadau
Yn hollol ddibynnol ar oedolion i fodloni
pob angen sylfaenol

Defn yd dio M esuria da u a’ u P w r p as
O’r eiliad y mae beichiogrwydd yn cael ei gadarnhau,
bydd y plentyn yn cael ei fonitro a bydd ei ddatblygiad yn
cael ei fesur er mwyn sicrhau bod y plentyn yn iach ac yn
datblygu yn ôl y disgwyl. Mae’r fam a’r plentyn yn cael eu
monitro drwy gydol y beichiogrwydd. Mae hyn yn gwneud i’r
beichiogrwydd fod yn fwy diogel ac mae’n asesu datblygiad
a llesiant y baban. Hefyd, bydd y baban yn cael ei sgrinio am
gyflyrau penodol sy’n effeithio ar ddatblygiad fel syndrom
Down, syndrom Edwards a syndrom Patau. Adeg y sgan
dyddio 12 wythnos, mae maint baban yn cael ei wirio, a
hefyd a oes mwy nag un baban neu broblemau gyda’r
brych.

D
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Datblygiad Esgyrn

Ar ôl i’r baban gael ei eni, bydd gweithwyr proffesiynol
gofal iechyd yn parhau i fesur twf y plentyn er mwyn nodi
anableddau neu broblemau twf posibl. Hefyd, bydd y monitro’n nodi a yw twf y plentyn yn
dilyn patrymau disgwyliedig. Mae’r mesuriadau’n cael eu gwneud adeg yr enedigaeth ac yn
rheolaidd yn ystod bywyd y plentyn.
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Mesuriadau sy’n cael eu gwneud i fonitro datblygiad

•
•

•

Bydd pwysau’r plentyn yn cael ei fesur er mwyn sicrhau nad yw’n magu neu’n colli
gormod o bwysau. Gallai hyn awgrymu anawsterau bwydo a allai effeithio ar y
plentyn.
Bydd hyd/taldra’r plentyn yn cael ei fesur er mwyn cael diagnosis o unrhyw broblemau
gyda’i dwf.
Bydd cylchedd pen y plentyn yn cael ei fesur er mwyn sicrhau bod yr ymennydd yn
datblygu’n gywir gan fod 80% o dwf ymennydd plentyn yn digwydd yn ystod dwy
flynedd gyntaf ei fywyd. Mae’r mesuriadau hyn yn galluogi meddygon i asesu twf yr
ymennydd wrth i esgyrn y penglog uno. Ar yr adeg hon mae’n normal i’r pen fod yn fwy
o’i gymharu â’r taldra a’r pwysau.
Bydd geneteg yn ffactor yn natblygiad y plentyn hefyd. Os yw’r rhieni’n arbennig o dal
neu fyr, bydd y plentyn yn etifeddu’r nodweddion hyn. Os oes gan y rhieni ben mawr,
bydd un gan y plentyn hefyd. Y ffactor pwysig yn y mesuriadau hyn yw patrwm twf
cyson.

Canraddau Twf

FT

•

A

Canraddau (percentiles) yw’r mesuriadau y mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn eu
defnyddio i fesur twf plentyn o’i gymharu â phlant eraill o’r un oedran. Mae’r rhain yn cael eu
tynnu ar graffiau fel llinellau mewn patrwm crwm.
Birth to 36 months: Boys
Bydd y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn plotio
Length-for-age and Weight-for-age percentiles
taldra a phwysau’r plentyn ar siart er mwyn asesu
ym mha linell ganraddol mae’r mesuriadau. Po
uchaf yw’r ganradd lle mae mesuriadau’r plentyn
yn glanio, mwyaf yw’r plentyn o’i gymharu â phlant
eraill o’r un oedran a rhywedd.
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Birth
cm

D

Er enghraifft, os yw pwysau bachgen tair blwydd
oed yn y 95ain ganradd, mae’n golygu bod 95% o’r
bechgyn eraill tair blwydd oed yn pwyso llai nag ef
ac mae 5% o’r bechgyn yn pwyso mwy. Mae hyn yn
dangos bod y plentyn yn drymach na’r cyfartaledd
ar gyfer ei oedran a’i rywedd. Os yw plentyn un
uwch neu’n is na’r cyfartaledd, dydy hynny ddim
yn arwydd bod problem. Yn aml mae hyn yn
adlewyrchu taldra’r rhieni, gan fod taldra plentyn
yn aml yn enynnol. Mae baban yn y 10fed ganradd
yn llai na 90% o’r plant eraill ond mae’n gallu bod yr
Siartiau Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer merched (ar y chwith) a
bechgyn (ar y dde) o’u geni tan 2 oed, a gyhoeddwyd gan CDC
yn 2009.
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ASTUDIAETH ACHOS

A

Mae gan Lowri un plentyn, Lois, sy’n bedair oed, ac mae hi newydd ddarganfod
ei bod hi 6 wythnos yn feichiog. Mae Lowri’n ei chael hi’n anodd fforddio
bwydydd maethlon iach ar ei hincwm, ac yn aml mae hi’n gorfod prynu
opsiynau rhatach, llai iach. Yn aml does ganddi ddim digon o arian i brynu
ffrwythau a llysiau ffres ac mae’n anodd iddi brynu bwydydd addas ar ei chyflog
hi. Weithiau, mae Lowri’n defnyddio banciau bwyd. Mae Lowri’n ysmygu ac
mae hi’n dweud bod hyn oherwydd ei bod hi o dan straen ac yn orbryderus
oherwydd ei bod hi’n cael anhawster talu ei biliau, ond dydy hi ddim yn
ysmygu yn y tŷ. Mae hi’n yfed alcohol yn rheolaidd ond mae hi’n yfed llai ers
dod yn feichiog. Ganwyd Lois bum wythnos yn gynamserol ac mae hi’n fach o’i
hoedran.
1.

Esboniwch ddwy ffordd y gallai ffordd o fyw Lowri effeithio ar ddatblygiad
ei phlentyn heb ei eni.

R
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un mor iach â phlentyn mwy. Y patrwm twf sy’n bwysig, a bydd y rhan fwyaf o blant yn mynd
yn dalach ac yn magu pwysau ar yr un gyfradd dros gyfnod o amser, ac yn gyfraneddol i’w
gilydd. Dangosir hyn wrth i’r plentyn aros ar yr un llinell neu ganradd twf. Mae rhai patrymau
twf sy’n gallu dangos bod problem. Er enghraifft, os yw plentyn wedi bod ar y 60fed ganradd
ac yna’n cwympo i’r 40fed ganradd, mae hyn yn dangos newid yn y patrwm twf a allai
ddangos problem twf, ond efallai hefyd fod y twf yn arafu’n naturiol gan fod cyfraddau’n gallu
amrywio ar adegau penodol. Hefyd, gall fod problem os yw’r taldra a’r pwysau’n ganraddau
gwahanol dros ben. Er enghraifft, os yw’r taldra yn y 30ain ganradd a’r pwysau yn y 60fed
ganradd, efallai fod y plentyn dros bwysau.

Trafodwch sut byddai Lowri’n darganfod bod Lois yn fach o’i hoedran.

3.

Nodwch dri rheswm pam gallai Lois fod yn fach o’i hoedran.

D

2.

Profi eich gwybodaeth:
1. Nodwch pa nodweddion ar fabanod sy’n cael eu mesur er mwyn
monitro twf, a thrafodwch eu pwrpas.
2. Eglurwch beth yw ystyr canradd twf.
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M esur ia da u Norma dol
Rhaglen Plant Iach Cymru

•

•

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod y blynyddoedd cynnar yn hanfodol bwysig
o ran iechyd a llesiant pob plentyn yn y dyfodol. Mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn
sicrhau canlyniadau datblygiad cadarnhaol a chyfartal.
Mae hyn wedi arwain at ragor o fuddsoddi mewn gwasanaethau atal ac ymyrryd yn
gynnar ym maes beichiogrwydd a’r blynyddoedd cynnar, gan gynnwys profion sgrinio,
brechiadau, adolygiadau datblygiadol, a gwybodaeth ac arweiniad i gefnogi rhianta
a dewisiadau iach. Hefyd, ei nod yw adnabod teuluoedd sydd ag angen cymorth
ychwanegol, a phlant a allai fod mewn perygl o gael canlyniadau gwael.
Mae’r Llywodraeth eisiau cefnogi pob plentyn i gyrraedd ei botensial llawn o ran iechyd
a llesiant.

FT

•

Deddfwriaeth, strategaethau, rhaglenni a ffyrdd o weithio cysylltiedig:

•

•

Deddfwriaeth a strategaethau: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
Rhaglenni a safonau: Rhaglen Mesur Plant Cymru, y Safonau Gofynnol Cenedlaethol
ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed ac asesiad sylfaenol y Cyfnod
Sylfaen.
Ffyrdd o weithio: cydgynhyrchu, gofal iechyd darbodus, cyfranogiad gweithredol ac
ysgogi cleifion.

A

•

D

R

Lansiwyd Rhaglen Plant Iach Cymru (RhPIC) ar ôl adolygiad wedi’i arwain gan y GIG o’r ffordd
y mae plant a’u teuluoedd yn cael eu cefnogi yng Nghymru. Mae ymchwil yn dangos y bydd
cefnogaeth ym mlynyddoedd cynnar bywyd yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd, datblygiad
cymdeithasol ac addysgol plentyn, a’i ganlyniadau hirdymor. Drwy RhPIC bydd y GIG yn rhoi
cymorth o’r beichiogrwydd drwy saith mlynedd cyntaf bywyd ac addysg gynnar plentyn.
Mae RhPIC yn hybu tri maes ymyrryd: sgrinio, brechu, a monitro datblygiad plant. Mae hyn
yn cwmpasu amrywiaeth eang o wasanaethau, gan gynnwys bydwreigiaeth, ymweliadau
iechyd, nyrsio ysgolion, iechyd meddwl, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, deintyddiaeth, a
Dechrau’n Deg a fydd yn rhoi cyngor a chymorth i deuluoedd yn ystod y blynyddoedd cynnar.
Erbyn hyn mae gan Ymwelwyr Iechyd a Nyrsys Ysgol ddull o gadw llygad ar blant dros Gymru
gyfan, gydag amserlen o ymweliadau iechyd a chyswllt nyrsio ysgolion i bob plentyn.
Bu llawer o adroddiadau sy’n dod i’r casgliad bod cymorth ac ymyriad yn y blynyddoedd cynnar
yn cael effaith sylweddol ar y canlyniadau iechyd, cymdeithasol ac addysgol i blant (Adroddiad
Black 1980, Acheson 1998, Marmot 2010). Mae diffyg cefnogaeth ac ymyriad yn gallu achosi
niwed mawr i ganlyniadau’r plentyn yn y dyfodol (Astudiaeth Profiadau Niweidiol yn ystod
Plentyndod Cymru, 2015). Nod RhPIC yw cefnogi teuluoedd drwy ymdrin ag unrhyw ymddygiad
niweidiol ac anghydraddoldebau iechyd a thlodi ymysg plant.
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Mae cerrig milltir yn gam yn y broses ddatblygiadol sy’n seiliedig ar ymchwil gan arbenigwyr
mewn datblygiad plant ar beth mae plentyn yn gallu ei wneud erbyn oedran penodol. Mae’r
cerrig milltir hyn yn seiliedig ar yr oedran y mae’r rhan fwyaf o blant yn gallu gwneud peth
penodol, fel cerdded erbyn 18 mis. Fel trafodwyd yn barod, mae plant yn cyrraedd cerrig
milltir ar oedrannau gwahanol a bydd llawer o blant yn gallu cerdded yn llawer cynharach na
hyn. Yr hyn sy’n bwysig yw bod y plentyn yn gallu gwneud hyn erbyn yr ‘oedran carreg filltir’.
Mae llawer o ffactorau gwahanol yn effeithio ar a fydd plentyn yn dysgu gwneud pethau’n
gyflym neu’n araf, ond er y bydd plant yn datblygu
ar gyflymder gwahanol, byddan nhw’n dilyn yr un
Geiriau
dilyniant neu batrwm. Mae datblygiad plant wedi’i
allweddol
rannu’n feysydd gwahanol fel ei bod hi’n haws asesu ac
adnabod unrhyw oediadau neu broblemau posibl yn
Cerrig milltir
natblygiad plentyn. Mae’r cerrig milltir wedi’u grwpio’n
Normau
gamau, yn ôl yr oedran pan fyddai disgwyl i’r plentyn
datblygiadol
gyrraedd y garreg filltir honno.

A

Penderfynir ar normau datblygiadol drwy edrych ar grŵp o blant ac astudio’r oedran pan maen
nhw’n cyrraedd carreg filltir ddatblygiadol arwyddocaol. Mesurir cerrig milltir datblygiadol
plant cyn gynted ag y maen nhw’n mynd i leoliad gofal plant. Byddant wedi cael eu monitro
cyn hyn gan eu hymwelydd iechyd neu eu meddyg teulu. Bydd angen i’r athro neu’r gweithiwr
Blynyddoedd Cynnar gefnogi dysgu pob plentyn unigol ac felly bydd angen iddo/iddi wybod
lle mae’r plentyn hwnnw mewn perthynas â’i garreg filltir wrth ddod i mewn i’r lleoliad ac a
yw’n gwneud cynnydd datblygiadol da. Bydd y gweithiwr gofal plant proffesiynol yn arsylwi’r
plentyn ac yn defnyddio’r cerrig milltir datblygiadol i gymharu lle mae’r plentyn ar hyn o bryd
o ran ei ddatblygiad o’i oedran, ac a oes angen help neu gymorth ychwanegol arno mewn
unrhyw un o’r meysydd datblygiad.

R
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Cerrig m illt ir

D

Fframwaith Datblygu ac Asesu’r Blynyddoedd Cynnar
yng Nghymru
Yn ‘Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant’, cyflwynodd
Llywodraeth Cymru system o asesu, tracio a monitro datblygiad a chynnydd plant yn y
blynyddoedd cynnar. Datblygwyd Fframwaith Datblygu ac Asesu’r Blynyddoedd Cynnar
(FfDABC) i ddarparu fframwaith asesu er mwyn siartio cynnydd plant o’u geni hyd at saith
mlwydd oed. Mae datblygiad proffil y Cyfnod Sylfaen yn rhan o’r FfDABC. Pwrpas proffil
asesu datblygiad plant y Cyfnod Sylfaen yw asesu plant cyn pen chwe wythnos ar ôl dechrau
yn y Cyfnod Sylfaen, yn dair oed, er mwyn darparu asesiad ’sylfaenol’. Bydd yr asesiad yn
defnyddio’r meysydd datblygiad i asesu pob plentyn unigol.
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GWEITHGAREDD
Llenwch y tabl drwy benderfynu rôl pwy yw hi i fonitro’r plentyn yn ystod
cyfnodau penodol yn ei ddatblygiad a sut mae hyn o fudd i’r plentyn.

Y person
proffesiynol sy'n
monitro'r datblygiad

Sut mae hyn o fudd i'r
plentyn

FT

Cam datblygiad
neu amgylchiadau

Bydwraig
Meddyg teulu
Ysbyty
Radiograffydd

Y plentyn o’i eni hyd at
dair blwydd oed

Meddyg teulu
Ymwelydd Iechyd

Plentyn tair blwydd
oed sydd ag oediad
datblygiadol mewn
iaith

Meddyg teulu
Ymwelydd Iechyd
Therapydd Lleferydd
Ymarferwr Blynyddoedd
Cynnar

Mesuriadau o sgan
uwchsain i wirio datblygiad.
Profion gwaed a phrofion
sgrinio eraill i wirio am
annormaledd yn y baban.
Gwirio pwysedd gwaed a
phwysau’r fam i wneud yn
siŵr ei bod hi’n iach.

A

Enghraifft:
Y plentyn a’r fam
yn ystod pob cam
beichiogrwydd ac yn
syth ar ôl y geni

Bydd gweithio
amlasiantaethol yn sicrhau
nad yw’r plentyn yn dioddef
anghydraddoldebau iechyd
a bydd yn cefnogi’r rhiant a’r
plentyn.

Plentyn sy’n dechrau
yn yr ysgol/y feithrinfa
yn dair blwydd oed

Asesiad sylfaenol...

D

R

Plentyn sydd wedi cael Dechrau’n Deg…
ei adnabod fel un sydd
wedi’i eni i dlodi

Plentyn wyth mlwydd
oed yn yr ysgol
gynradd
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Profi eich gwybodaeth:

2. Disgrifiwch sut mae datblygiad plant yn cael ei asesu wrth iddyn nhw ddechrau yn
y Cyfnod Sylfaen.

FT

3. Trafodwch sut mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn cefnogi ac yn monitro datblygiad
plant er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael canlyniadau cadarnhaol.

Datb lyg ia d S y nhwy rai d d

A

Pan mae baban yn cael ei eni, mae ei synhwyrau’n dal i ddatblygu. Efallai y bydd yn adnabod
llais ei fam o’i gyfnod yn y groth, ond bydd ei olwg allan o ffocws ac yn aneglur. Mae’r baban
yn gallu blasu llaeth ac mae’n cael cysur o sugno. Mae babanod yn defnyddio eu cegau fel
ffordd o archwilio’r byd o’u cwmpas. Bydd plentyn chwe mis oed yn cydio mewn pethau ac yn
eu rhoi yn ei geg gan ddefnyddio blas fel ffordd o wneud synnwyr o’i fyd, sy’n rhan bwysig o
ddatblygiad y plentyn.

D

R
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1. Esboniwch yr agweddau allweddol yn y Cyfnod Sylfaen.
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Sut mae synhwyrau baban yn datblygu o’i eni
Golwg – mae derbynyddion
golau yn ein llygaid yn cael eu
hysgogi ac mae’r ymennydd
yn dehongli hyn fel delweddau
gweledol.

•

•

•

FT

•

Yn fis oed, mae baban yn mwynhau edrych ar y
wyneb dynol ac ar liwiau llachar. Dim ond 30cm o’i
flaen mae’n gallu gweld.
Yn ddau fis oed, mae baban yn gallu dilyn gwrthrych
pan mae’n cael ei symud o flaen ei wyneb ac mae’n
gweld lliwiau.
Yn dri mis oed, mae baban yn gallu ffocysu ar wyneb
1-2m i ffwrdd.
Yn 7-12 mis, mae golwg baban wedi datblygu i fod yr
un fath ag un oedolyn.

Clyw – derbyn seiniau, drwy
gyfres o gamau cymhleth sy’n
newid tonnau sain yn yr awyr
yn signalau trydan. Wedyn, mae
nerf y clyw yn cludo’r signalau
hyn i’r ymennydd.

•

•

A

•

Yn fis oed, mae clyw baban yr un peth â chlyw
oedolyn. Mae’n adnabod llais ei riant neu’r un sy’n
rhoi gofal iddo o bellter, fel yr ystafell nesaf.
Yn bedwar mis oed, mae’n dechrau cyfathrebu drwy
faldorddi ac yn adnabod bod goslef llais yn golygu
gwahanol bethau.
Yn chwe mis oed, mae baban yn dechrau copïo’r
seiniau y mae’n eu clywed yn cael eu siarad. Er nad
yw’n gallu dweud unrhyw eiriau, mae’n gallu deall
llawer o’r geiriau y mae’n eu clywed.
Yn 12 mis oed, mae baban yn dechrau defnyddio
iaith, ac yn dechrau dweud ei air cyntaf.

•

•

Arogl – ysgogiad derbynyddion
cemegol yn y trwyn.
Blas – ysgogiad derbynyddion
blas sy’n ymateb i gemegion yn
ein ceg.

•

Mae pob baban yn mwynhau cysur cyffwrdd gan ei
fod yn gwneud iddo deimlo’n ddiogel. Mae cyffwrdd
yn rhan o’r broses bondio rhwng y person sy’n rhoi
gofal a’r baban.

D

R

Cyffwrdd – ysgogiad
derbynyddion cyffwrdd yn ein
croen sy’n ymateb i dymheredd
a phwysau.

•

O’i eni, mae synnwyr blas ac arogl baban wedi’i
ddatblygu’n dda ac mae’n cael ei ddenu gan arogl a
blas melys llaeth ei fam.
O chwe mis oed, mae babanod yn cael profiad o
wrthrychau ac yn eu harchwilio drwy flas a byddan
nhw’n rhoi’r rhan fwyaf o bethau yn eu cegau.

O’i eni mae synhwyrau baban yn datblygu’n barhaus ac yn cael eu defnyddio i archwilio’r byd
o’i gwmpas. Mae’n gwneud hyn drwy flasu, arogli, cyffwrdd, gweld a chlywed. Mae defnyddio’r
synhwyrau’n rhan o’r broses ddysgu, a thrwy gydol bywyd mae aroglau, golygfeydd, blasau a
gweadau’n procio ein hatgofion. Mae’n bwysig i ddatblygiad plant eu bod nhw’n cael cyfleoedd
i ddysgu, profi ac archwilio drwy eu synhwyrau. Mae hon yn agwedd bwysig ar ddatblygiad yr
ymennydd, gan ei fod yn datblygu cysylltiadau a llwybrau niwral yn ymennydd y plentyn. Bydd
y llwybrau hyn yn datblygu er mwyn i’r plentyn allu cwblhau tasgau dysgu mwy cymhleth.
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Mae chwarae synhwyraidd yn rhan bwysig o
ddatblygiad a dysgu pob plentyn ac mae wedi’i
gynnwys yn y rhan fwyaf o Gwricwla'r Blynyddoedd
Cynnar. Mae’n arbennig o bwysig i blant sydd â
mathau penodol o Anghenion Dysgu Ychwanegol.
Mae chwarae synhwyraidd yn cynnwys pob
gweithgaredd sy’n ysgogi synhwyrau’r plentyn.
Mae chwarae synhwyraidd yn galluogi plant i
adeiladu cysylltiadau cryfach yn yr ymennydd, sy’n
helpu i brosesu gwybodaeth synhwyraidd. Mae
gweithgareddau synhwyraidd yn ysgogi chwilfrydedd
naturiol y plentyn ac yn ei alluogi i archwilio, ymchwilio a darganfod wrth ddefnyddio meddwl
creadigol a thechnegau gwyddonol. Mae chwarae synhwyraidd yn galluogi plant i arbrofi
mewn amgylchedd diogel â gweadau, aroglau, seiniau a theimladau sy’n anghyfarwydd, a
hynny mewn amgylchedd diogel.

Er enghraifft, mae plentyn sydd wedi dangos ei fod yn ofni dŵr a chael dwylo gwlyb yn gallu
dysgu drwy chwarae dŵr i ymddiried ym mhriodweddau hylifau ac i’w deall. Mae hyn yn gallu
ei helpu i gredu bod mynd yn wlyb yn rhywbeth cadarnhaol a bod cael dwylo gwlyb yn saff, sy’n
dangos sut mae chwarae synhwyraidd yn gallu helpu i newid syniadau ac ymddygiad.

Pam mae chwarae synhwyraidd o fudd i ddatblygiad plant?

R
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Maen nhw’n hybu ei ddatblygiad gwybyddol, ei sgiliau datrys problemau a dadansoddol, ei
sgiliau echddygol a’i sgiliau cymdeithasol. Dyma pam mae dysgu drwy brofiad yn cael ei hybu
mewn lleoliadau ac ysgolion yng Nghymru, fel bod plant yn gallu dysgu drwy eu profiadau ac
archwilio’r byd drwy eu synhwyrau.

D

Mae ymchwil yn dangos bod
chwarae synhwyraidd yn
meithrin cysylltiadau nerfau
yn llwybr yr ymennydd, fel
bod y plentyn yn gallu
cwblhau tasgau dysgu mwy
cymhleth.

Mae chwarae synhwyraidd yn
cefnogi datblygiad iaith, twf
gwybyddol, sgiliau echddygol
manwl a bras, sgiliau datrys
problemau, a rhyngweithio
cymdeithasol.

Mae chwarae synhwyraidd
yn helpu plant i ymlonyddu
ac ymlacio pan maen nhw’n
teimlo’n orbryderus, wedi
diﬂasu neu’n rhwystredig.

16

Mae chwarae synhwyraidd yn
helpu i ddatblygu ac i wella’r
cof.

Mae chwarae synhwyraidd
yn helpu plant i ddeall
cysyniadau synhwyraidd, fel
poeth, oer, gludiog, llyfn,
garw ac ati.
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C errig Millt ir Allweddo l D at b l y g i ad
Sgiliau E chddy g ol B ra s a M an w l a
C hyd symud

R

A

FT

Mae babanod yn cael eu geni â’r hyn sy’n cael eu galw’n gyffredin yn ‘atgyrchion cyntefig’.
Dyma’r enw ar yr atgyrchion oherwydd credir eu bod nhw’n rhan o’r broses esblygol. Mae
gan bob mamal atgyrchion cyntefig a bydden
nhw wedi helpu babanod i oroesi yn ystod y
gorffennol esblygiadol, fel yr atgyrch chwilio
sy’n helpu babanod sy’n bwydo o’r fron i ddod
o hyd i deth eu mam. Mae atgyrchion eraill
yn cynnwys sugno a chydio, sy’n gymorth i
sefydlu’r bond rhwng rhiant a phlentyn ac
sy’n hybu ymateb y rhiant gyda chariad a
hoffter. Mae gweithwyr proffesiynol gofal
iechyd yn profi’r atgyrchion hyn yn syth ar ôl yr
enedigaeth er mwyn sicrhau bod y brif system
nerfol yn gweithio’n gywir. Fel arfer maen
nhw’n diflannu erbyn chwe mis oed pan mae’r
baban yn dechrau rheoli ei ymatebion corfforol mewn ffordd fwy bwriadol. Ystyr datblygiad
corfforol yw datblygiad yr holl sgiliau pwysig rydyn ni’n eu defnyddio i reoli ein cyrff. O
ddatblygiad y cyhyrau mawr sydd eu hangen er mwyn cropian, cerdded, rhedeg, sgipio a
hercian, i’r cyhyrau bach rydyn ni’n eu defnyddio ar gyfer tasgau fel bwyta ac ysgrifennu
a chydsymud llaw a llygad. Yn aml, mae’r rhain yn cael eu galw’n sgiliau echddygol bras a
manwl.
Mae ar sgiliau echddygol manwl angen mwy o drachywiredd a rheolaeth yng
nghyhyrau bach ein dwylo, er enghraifft, wrth ddal brwsh paent.

•

Mae sgiliau echddygol bras yn defnyddio cyhyrau mawr y corff i reoli symudiadau
mwy, fel rhedeg neu neidio.

D

•

Mae oedrannau nodweddiadol pan mae plant yn datblygu sgiliau echddygol gwahanol. Er
na fydd pob plentyn yn cyrraedd y cerrig milltir hyn ar yr un pryd, mae normau datblygiad
disgwyliedig, fel sydd mewn meysydd datblygiad eraill. Efallai bydd gan rai plant oediad i
ddatblygu’r sgiliau hyn a byddan nhw’n cael trafferth symud mewn ffordd sy’n cydsymud ac o
dan reolaeth. Bydd angen asesu’r plant hyn ac efallai bydd rhaid iddyn nhw gael cefnogaeth
ychwanegol, fel ffisiotherapi neu therapi galwedigaethol.
Mae sgiliau echddygol manwl yn gofyn i blant gydsymud symudiadau eu dwylo a’u bysedd
â’u llygaid ac mae angen lefelau penodol o ddeheurwydd bysedd â llaw. Mae’r sgiliau hyn yn
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Mae sgiliau echddygol bras yn symudiadau sy’n ymwneud â grwpiau o gyhyrau mawr ac maen
nhw’n rhan fawr o chwarae corfforol plant. Maen nhw’n cynnwys cerdded, rhedeg a neidio
ac efallai bydd arnyn nhw angen cydsymud llaw a llygad hefyd, yn achos taflu neu ddal pêl, a
hefyd cydsymud troed a llygad wrth sgipio â rhaff neu gicio pêl.
Mae asesu a yw plentyn yn cyrraedd ei gerrig milltir datblygiad corfforol yn aml yn haws gyda
sgiliau echddygol bras gan ei bod hi’n haws gweld a yw plentyn yn gallu cerdded neu redeg a
mesur ei allu i gyflawni gweithgareddau corfforol.

A

Mae cydbwysedd a chydsymud yn sgiliau angenrheidiol i blentyn eu datblygu er mwyn byw
bywyd llawn a gweithgar. Cydbwysedd yw gallu’r plentyn i reoli ac i gynnal safle ei gorff.
Mae angen cydbwysedd mewn nifer o agweddau ar fywyd bob dydd, o gamu i lawr o ymyl
palmant i eistedd i fyny’n syth mewn cadair. Er mwyn gallu gweithredu’n gorfforol ar draws
yr amrywiaeth eang o amgylcheddau y bydd plant yn dod ar eu traws, mae angen iddyn
nhw allu cydbwyso pan maen nhw’n llonydd ac wrth symud y corff, er enghraifft, wrth reidio
beic. Mae cydbwysedd a chydsymud yn datblygu wrth i’r plentyn dyfu ac aeddfedu. Mae
angen hyn er mwyn cymryd rhan mewn chwaraeon a phob gweithgaredd corfforol. Mae’n
bwysig i blant allu ymarfer corff, ac mae cymryd rhan mewn chwaraeon yn gwella datblygiad
cymdeithasol plant. Hefyd, mae cydbwysedd a chydsymud yn amddiffyn plant rhag anaf
oherwydd y byddan nhw’n llai tebygol o gwympo a bydd ganddyn nhw’r ymateb cywir o
ran ystum os ydyn nhw’n cwympo, fel ymestyn eu dwylo i’w hamddiffyn eu hunain. Hefyd,
mae angen cydbwysedd a chydsymud ar gyfer tasgau sy’n ymwneud â sgiliau echddygol
manwl, fel eistedd wrth ddesg ac ysgrifennu neu beintio wrth îsl. Mae sgiliau echddygol bras
a manwl, cydbwysedd a chydsymud i gyd yn datblygu wrth i’r plentyn dyfu ac aeddfedu.
Maen nhw’n gerrig milltir disgwyliedig mewn datblygiad corfforol y mae disgwyl i’r plentyn eu
cyrraedd erbyn oedran penodol.

D

R
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cynnwys y gallu i gydio mewn gwrthrychau bach a’u trin, ac i gydsymud y ddwy law er mwyn
cwblhau tasg. Hefyd, maen nhw’n cynnwys codi gwrthrychau â bys a bawd yn hytrach nag â’r
llaw gyfan yn gafael â’r dwrn. Gafael pinsiwrn yw’r enw ar hyn yn aml. Y gweithgareddau sy’n
gallu cael eu cynllunio mewn lleoliad neu ysgol i helpu i ddatblygu sgiliau echddygol manwl
plant yw gweithgareddau crefft a gwneud marciau, defnyddio gefelau ac offer eraill tebyg i
binsiwrn ac adeiladu â Lego neu flociau bach.

Profi eich gwybodaeth:
1. Esboniwch beth yw sgiliau echddygol manwl a bras, a sut mae’n bosibl
eu datblygu nhw.
2. Trafodwch bwysigrwydd datblygu cydbwysedd a chydsymud ar gyfer datblygiad
plant.
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Cerrig Milltir Allweddol Datblygiad Sgiliau Echddygol Bras a Manwl a Chydsymud
Oedran y

Cerrig Milltir Disgwyliedig

Plentyn

•
•
•

Baban yn gorwedd ar ei gefn a’i ben ar un ochr
Baban yn dangos atgyrchion cyntefig, fel sugno, chwilio a chydio
Pen y baban yn pwyso am yn ôl pan mae breichiau’r baban yn cael eu tynnu i’w
godi ar ei eistedd, ac mae angen i oedolyn ei gynnal

3 mis

•
•
•

Cydio mewn gwrthrychau pan maen nhw’n cyffwrdd â chledr y llaw
Cau ei ddwylo yn ddyrnau tyn
Mae’r baban yn gwylio ei ddwylo ei hun wrth eu symud ac yn chwarae â’i ddwylo
a’i fysedd
Gallu dal tegan neu wrthrych am ychydig o eiliadau o’i roi yn ei ddwylo
Gallu codi ei ben a’i droi o’r naill ochr i’r llall o’i osod ar ei fol

•
•

6 mis

•
•
•
•

9 mis

•
•

1 flwydd

•

•
•
•

18 mis

Gallu eistedd gyda chynhaliaeth
Gallu rholio drosodd
Gallu gwthio ei ben, ei wddf a’i frest oddi ar y llawr wrth orwedd ar ei fol gan
ddefnyddio ei freichiau i’w gynnal
Gallu symud tegan neu wrthrych o un llaw i’r llall gan ddefnyddio ei law gyfan a
gafael cledr y llaw

Yn aml yn gallu cropian neu shifflo er mwyn symud
Eistedd ar ei ben ei hun heb gynhaliaeth ac yn estyn allan am deganau wrth
eistedd
Dechrau defnyddio gafael pinsiwrn i godi teganau bach gan ddefnyddio ei fawd a’r
bys canol neu’r mynegfys

A

•

FT

Newydd ei
eni

•
•

Gallu cerdded heb gymorth
Gallu cyrcydu i godi gwrthrych o’r llawr, a defnyddio gafael pinsiwrn fanwl ar gyfer
gwrthrychau bach iawn
Gallu rholio a thaflu pêl
Gallu dal creon neu bensil mewn gafael trybedd i wneud marciau ac i sgriblan

2 flwydd

•
•
•
•

Adeiladu tŵr o chwe bricsen
Dringo ar ddodrefn
Gallu cerdded i lawr grisiau gyda’r ddwy droed ar yr un gris
Gallu tynnu llun dotiau a chylchoedd, dechrau tynnu lluniau cynrychiadol

3 blwydd

•
•
•
•

Gallu tynnu llun wyneb
Gallu pedalu beic tair olwyn neu ddwy olwyn
Gallu cicio pêl yn hawdd
Gallu troi tudalennau unigol

4 blwydd

•
•
•
•

Gallu rhedeg, neidio, sgipio a hercian
Gallu torri o gwmpas gwrthrychau â siswrn
Gallu dal pensil yn gywir mewn gafael pensil
Dechrau ffurfio llythrennau ac ysgrifennu ei enw ei hun

D

R

•
•

Gallu sefyll ar ei ben ei hun ac yn dechrau cerdded drwy ddal gafael ar ddodrefn
neu wrthrychau
Eisiau ei fwydo ei hun ac yn gallu cydio mewn cwpan ac yfed gyda chymorth
Gallu codi unrhyw eitem fach o fwrdd neu o’r llawr gan ddefnyddio gafael pinsiwrn
Dechrau dangos hoffter o naill ai’r llaw dde neu’r llaw chwith

5 mlwydd – •
•
8 mlwydd
•
•

Gallu neidio rhaff neu reidio beic
Gallu tynnu llun neu beintio
Gallu brwsio dannedd, cribo gwallt, a gwneud tasgau ymdwtio sylfaenol
Gallu ymarfer sgiliau corfforol er mwyn eu gwella nhw
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Mae Sam yn 18 mis oed ac mae newydd gael ei archwiliad 18 mis gyda’r
Ymwelydd Iechyd. Mae’r Ymwelydd Iechyd wedi dweud wrth fam Sam nad
yw wedi cwrdd â phob un o’r cerrig milltir disgwyliedig ar gyfer ei oedran eto.
Awgrymodd yr Ymwelydd Iechyd y gallai mam Sam wneud rhai gweithgareddau
gyda Sam er mwyn hybu ei ddatblygiad corfforol.
Nodwch bum carreg filltir datblygiad corfforol y byddai disgwyl i Sam fod
wedi eu cyrraedd erbyn iddo fod yn 18 mis.

2.

Trafodwch sut gallai’r Ymwelydd Iechyd fod wedi esbonio beth yw’r cerrig
milltir hynny i fam Sam a sut gallai fod wedi ei chysuro ynghylch pam nad
yw Sam wedi’u cyrraedd nhw’n llawn eto.

3.

Awgrymwch weithgaredd y gallai mam Sam ei wneud gyda Sam er mwyn
cefnogi datblygiad sgiliau echddygol bras.

A

Glasoed

FT

1.

Yn ystod glasoed, mae corff plentyn yn dechrau datblygu a newid. Mae merched yn datblygu
bronnau ac yn dechrau cael misglwyf, mae lleisiau bechgyn yn mynd yn ddyfnach ac maen nhw’n
datblygu blew wyneb. Bydd glasoed yn dechrau pan mae merched yn 11 oed ar gyfartaledd
ond mae’n 12 oed i fechgyn. Mae glasoed yn gallu dechrau unrhyw le rhwng 8 a 14 oed ac
mae’n cymryd tua phedair blynedd. Mae bechgyn a merched yn cyrraedd aeddfedrwydd yn
18 oed.

R
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ASTUDIAETH ACHOS

Newidiadau yn ystod glasoed mewn
merched

•

D

•

Magu pwysau, sy’n normal wrth i’r corff
ddechrau newid ei siâp
Misglwyf yn dechrau tua 2 flynedd ar ôl
dechrau glasoed
Blew piwbig yn tyfu ac yn mynd yn fwy
trwchus
Merched yn dechrau chwysu mwy, a
blew’r ceseiliau’n dechrau tyfu
Acne a smotiau’n gallu datblygu
Merched yn mynd yn dalach ac yn
datblygu mwy o flew ar y breichiau a’r
coesau

•
•
•
•
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Newidiadau yn ystod glasoed mewn
bechgyn
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceilliau’n mynd yn fwy ac yn cochi
Blew piwbig yn tyfu ar waelod y pidyn
Blew piwbig yn mynd yn fwy trwchus
Bechgyn yn dechrau chwysu mwy, a
blew’r ceseiliau’n dechrau tyfu
Llais yn torri ac yn aros yn ddyfnach
Acne a smotiau’n gallu datblygu
Bechgyn yn mynd yn dalach ac yn fwy
cyhyrog
Blew wyneb yn tyfu, efallai bydd
bechgyn yn dechrau eillio

Datblygiad Corfforol

Yn ystod glasoed mae bechgyn a merched yn gallu dioddef o newid yn yr hwyliau gan fod hon
yn adeg anodd i blant ac maen nhw’n aml yn gallu teimlo’n hunanymwybodol am newidiadau
yn eu cyrff, am ddatblygu acne neu am aroglau chwys. Yn aml, mae effaith hormonau a
newidiadau yn eu cyrff yn gallu cael effaith seicolegol ac emosiynol gan achosi iselder, hunanbarch isel, newidiadau o ran hwyliau ac ymddygiad ymosodol.

Profi eich gwybodaeth:

FT

Mae diddordeb gan ymarferwyr yn ymddygiad cyfannol plant. Mae hyn yn
cynnwys eu datblygiad corfforol a gwybyddol a’u datblygiad iaith.

D

R

A

1. Gan gyfeirio at sgiliau echddygol bras a manwl, disgrifiwch gerrig milltir allweddol
datblygiad corfforol ar gyfer plentyn rhwng 0 a 2 oed.
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Pennod 2: Datblygiad Gwybyddol/Deallusol

Y Broses F eddwl

D

R

A

FT

Wrth i fabanod dderbyn a phrosesu gwybodaeth am eu hamgylchoedd, maen nhw’n creu
llwybrau niwral wrth i’w niwronau ganghennu a gwneud cysylltiadau newydd. Bydd gan bob
niwron nifer o gysylltiadau â niwronau eraill. Dydy’r niwronau hyn ddim yn cyffwrdd ond
maen nhw’n trosglwyddo gwybodaeth ar draws bylchau o’r enw synapsau. Mae cemegion
o’r enw niwrodrosglwyddyddion yn ein hymennydd yn helpu i anfon y negeseuon hyn. Mae
rhai llwybrau niwral yno adeg genedigaeth, fel y rhai sy’n rheoli anadlu a’r cylchrediad, tra
mae angen i eraill gael eu ffurfio. Y plentyn sy’n ffurfio’r llwybrau hyn o’i eni, yn seiliedig ar ei
brofiadau a’i ddealltwriaeth o’i amgylchedd. Mae sain, golwg, blas, cyffwrdd a theimladau’n
gwneud i’r ymennydd ryddhau niwrodrosglwyddyddion sydd yn eu tro yn helpu’r plentyn
i ffurfio llwybrau niwral newydd yn ei ymennydd. Po fwyaf y mae llwybr niwral yn cael ei
ddefnyddio, y cryfaf yw e. Mae’r rhai nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio’n gwanhau ac yn
diflannu oherwydd bod gan blant fwy o lwybrau niwral nag sydd eu hangen ar gyfer eu
datblygiad. Proses o’r enw tocio yw hon. Mae tocio’n parhau drwy gydol plentyndod gan
fod gan ymennydd plant rywbeth sy’n
cael ei alw’n blastigrwydd, sy’n golygu
Geiriau allweddol
eu bod nhw’n gallu adeiladu cysylltiadau
newydd a mireinio’r rhai sydd ganddyn
Llwybrau niwral
nhw drwy’r amser. Mae plastigrwydd yn
Niwrodrosglwyddyddion
rhan bwysig o ddatblygiad gwybyddol
gan nad yw pob plentyn yn prosesu
Synapsau
gwybodaeth yn yr un ffordd. I rai plant,
Plastigrwydd
dydy eu hymennydd ddim yn defnyddio
niwrodrosglwyddyddion mor effeithiol,
felly mae creu a chryfhau llwybrau
niwral yn anodd. Dyna pam mae’n bwysig cefnogi plant drwy roi cyfleoedd cyfoethog iddyn
nhw ddysgu a phrosesu gwybodaeth mewn gwahanol ffyrdd, i adeiladu llwybrau niwral
drwy ddysgu drwy brofiad, sy’n galluogi llwybrau niwral i gael eu creu mewn amrywiaeth o
wahanol ffyrdd.

Datrys Problemau a’r Cof
Mae babanod yn cael eu geni â chof rhagorol er mwyn prosesu’r holl wybodaeth y maen nhw’n
dod ar ei thraws ac er mwyn deall sut mae’r wybodaeth hon yn ffitio â’r hyn y maen nhw’n ei
wybod a’i ddeall yn barod. Os yw baban yn gollwng tegan o’i bram, bydd yn chwilio am y tegan
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hwnnw ac yn cofio iddo syrthio i’r llawr. Bydd yn gwneud hyn dro ar ôl tro er mwyn annog yr
oedolyn i ddod o hyd iddo. Mae hyn yn dod yn gêm ond hefyd mae’n atgyfnerthu ei gof drwy
ailadrodd.

FT

Hefyd, mae plant ifanc yn dangos sgiliau datrys problemau, canolbwyntio a sylw. Os nad ydyn
nhw wedi meistroli sgìl eto, byddan nhw’n dal i drio hyd nes y gallan nhw wneud hynny. Er
enghraifft, bydd plentyn sy’n dysgu cerdded yn cwympo ond bydd yn dal i drio hyd nes y
bydd yn meistroli’r sgìl. Mae hyn yn dangos canolbwyntio a datrys problemau. Petai’r plentyn
yn rhoi’r gorau iddi, ni fyddai byth yn dysgu cerdded, ond mae’n defnyddio’r wybodaeth a
ddysgwyd er mwyn dal ati i drio ac i gyrraedd ei nod.

Chwarae dychmygus a chreadigrwydd

D

R

A

Mae chwarae dychmygus yn datblygu ochr yn ochr â’r cof ac iaith, lle mae plant yn defnyddio
gwrthrychau bob dydd i greu gemau dychmygus, fel troi bocs cardfwrdd yn drên neu’n
gastell. Mae chwarae dychmygus a chreadigol yn ffordd i blant ddysgu am y byd. Yn ystod
chwarae creadigol, mae plant
yn gallu actio gwahanol rolau,
rhyngweithio â’u hamgylchedd, trin
gwahanol ddeunyddiau a’u mynegi
eu hunain drwy iaith ac yn ddieiriau.
Mae’n eu galluogi i gynllunio storïau
a senarios cymhleth, sef y sgiliau
y byddan nhw’n eu defnyddio’n
nes ymlaen i greu storïau
ysgrifenedig, ac mae’n ffordd i’r
plentyn ddatblygu dyfeisgarwch,
creadigrwydd, rhesymu, a sgiliau
datrys problemau. Mae pob
gweithgaredd yn gallu bod yn rhan
o chwarae dychmygus: doliau, cornel cartref, chwarae adeiladu â blociau, lego neu frics,
peintio, toes, chwarae anniben â thywod a dŵr a chwarae yn yr awyr agored, a byddan
nhw’n hybu datblygiad. Mae’r dychymyg mewn plant yn hybu datblygiad gwybyddol a
chymdeithasol. Er mwyn sicrhau bod plant yn cyrraedd eu potensial llawn o ran datblygiad
gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol, mae angen cynllunio gweithgareddau lle gall plant
arbrofi â ffyrdd newydd o wneud pethau a darganfod gwybodaeth newydd. Fel rhan o nodau
datblygu plant mewn plentyndod cynnar, mae meddwl beirniadol a datrys problemau’n
greadigol yn hanfodol. Mae’r dychymyg yn hybu datblygiad cymdeithasol oherwydd bod
plant yn gallu ymarfer rhyngweithiadau gwahanol ag eraill mewn senarios gwahanol. Mae
hyn yn rhoi hyder iddyn nhw ac yn datblygu empathi a sgiliau iaith. Bydd athrawon ac
ymarferwyr yn cynllunio gweithgareddau â thema sy’n ysbrydoli dychymyg plant wrth iddyn
nhw chwarae.
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Gweithgareddau sy’n ymwneud â
chwarae dychmygus

•

•

Datblygu creadigrwydd drwy chwarae
dychmygus a sgiliau datrys problemau.
Mae plant yn datblygu eu gwybodaeth
a’u dealltwriaeth o’r byd a hyder yn eu
gallu mewn amgylchedd diogel.
Datblygu sgiliau iaith a datblygu geirfa
fwy helaeth. Annog plant i ddatblygu
sgiliau cymdeithasol drwy chwarae â
phlant eraill ac actio rolau oedolion. Y
plant ddylai arwain y chwarae, gyda’r
oedolion yn ymuno’n sensitif er mwyn
meithrin creadigrwydd a sgiliau arwain
ac er mwyn trefnu eu syniadau.
Mae peintio a chelf yn galluogi plant
i fynegi eu teimladau ac i brosesu
emosiynau. Mae hyn yn annog
canolbwyntio a rhoi sylw ac yn rhoi
ymdeimlad o ryddid ar yr un pryd. Mae’n
hybu’r dychymyg a chreadigrwydd wrth
ddatblygu sgiliau echddygol manwl a
chydsymud llaw a llygad, ac yn gwella
hyder a hunan-barch plant.
Mae pob math o weithgareddau
llythrennedd yn hybu datblygiad
gwybyddol, cymdeithasol, iaith a moesol.
Maen nhw’n helpu plant i ddatblygu
eu dychymyg a’u creadigrwydd ac yn
eu dysgu am beth sy’n gywir ac yn
anghywir. Mae modd defnyddio storïau
i helpu plant i ddeall peryglon, fel
diogelwch ar y ffordd a pherygl pobl
ddieithr.

FT

D

•

•

•

A

•

Treulio amser yn yr awyr agored,
dysgu am fyd natur drwy dasgu
mewn pyllau dŵr, tynnu llun mewn
tywod, adeiladu cestyll a ffeuau gan
ddefnyddio gwrthrychau naturiol, palu
mewn mwd a gwneud cacennau mwd,
gweithgareddau crefft gan ddefnyddio
gwrthrychau naturiol fel moch coed
(pinecones).
Darparu gweithgareddau ac adnoddau
lle gall plant ddyfeisio eu senarios eu
hunain, fel cornel cartref, siop, ysbyty,
caffi, pypedau a doliau. Gall ymarferwyr
ymuno a chefnogi’r chwarae drwy
gymryd rôl yn y senario. Mae dillad
gwisgo i fyny a defnyddio offer fel
sosbenni a phadelli neu arian ac offer
yn gallu helpu plant i ddefnyddio eu
dychymyg.
Mae darparu gweithgareddau crefft
a chelf sy’n amrywiol ac yn ddiddorol
gyda llawer o wahanol ddeunyddiau yn
cefnogi mynegiant creadigol fel paent,
clai, cerflunio, collage, modelu â sbwriel
a thrin deunyddiau naturiol. Dylai plant
gael defnyddio eu dychymyg yn rhydd,
heb fod oedolion yn eu cyfeirio at
dasgau penodol.
Caneuon, rhigymau, dramâu a storïau a
chreu eu storïau a’u caneuon eu hunain
â phropiau, pypedau a sachau stori gan
gynnwys storïau sydd â dilemâu moesol.

R
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•

Sut mae gweithgareddau o fudd i
ddatblygiad plant

•

Rhesymu a rhesymeg
Mae rhesymu a rhesymeg yn brosesau meddwl y mae angen iddyn nhw ddatblygu drwy
gydol plentyndod. Un o’r cysyniadau cyntaf a mwyaf cymhleth y mae angen i blentyn ei
ddeall yw ei fodolaeth ei hun fel person unigol. Er mwyn deall ei effaith ei hun ar y rhai o’i
gwmpas ac ar y byd, mae angen iddo ei weld ei hun fel person ar wahân. O’r ddealltwriaeth
hon, mae’n dechrau sylweddoli sut mae ei weithredoedd yn gallu effeithio ar eraill. Mae
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Canfyddiad

FT

angen i blant ddatblygu eu hunaniaeth eu hun a gwybod bod enw ganddyn nhw sy’n
dynodi, o’i ddefnyddio, fod pobl eraill yn siarad â nhw. O’r cysyniad hwn o’r hunan y mae
empathi tuag at eraill yn gallu datblygu. Yn y
blynyddoedd cynnar, mae plant yn datblygu
Keywords
sgiliau cymdeithasol yn eithaf araf gan nad ydyn
nhw wedi datblygu empathi eto, sef y gallu i
Canfyddiad
weld pethau o safbwynt person arall. Maen
Rhesymeg
nhw’n gallu bod yn feirniadol ac yn methu deall
Rhesymu
penderfyniadau, dewisiadau a barn pobl eraill.
Mae plant yn dechrau meddwl mewn ffordd
fwy resymegol o tua 7 oed, pan maen nhw’n
gallu gwneud cysylltiadau a defnyddio eu hymennydd i ddatrys problemau a phrosesu
gwybodaeth y maen nhw’n ei dysgu a’i chysylltu â’r hyn y maen nhw’n ei wybod yn barod.

R

A

Mae canfyddiad plant yn mynd drwy lawer o newidiadau o’u geni. Yr unig ffordd o ddeall hyn
yn llawn yw arsylwi ymddygiad plentyn a’r ffordd y mae’n rhyngweithio â’r byd o’i gwmpas.
Pan mae plentyn tua phedair mis oed, mae’n dechrau gollwng eitemau, yn eu codi nhw ac yn
cydio mewn gwrthrychau sydd o fewn ei afael. Mae ymchwil wedi dangos bod hyn yn rhan
o allu cynyddol plentyn i wahaniaethu rhwng pellteroedd, sy’n datblygu ymhellach wrth fod
angen iddo gerdded a phenderfynu ar y pellter neu’r nifer o gamau hyd at y man lle mae
eisiau mynd. Mae babanod yn adnabod lleisiau o oedran cynnar iawn ond mae angen iddyn
nhw ddysgu seiniau unigol. Erbyn chwe mis maen nhw’n gallu adnabod seiniau unigryw eu
mamiaith, erbyn blwydd oed mae plentyn yn dechrau arbrofi ag achos ac effaith. Bydd plant
yn ymddwyn mewn ffordd sy’n achosi ymateb, fel gwasgu botwm ar degan electronig er mwyn
gwneud sŵn. Hefyd, maen nhw’n dechrau deall cysyniadau haniaethol mwy cymhleth, gan
gynnwys y gwahaniaeth rhwng gwrthrychau byw a difywyd a’r ffaith bod gwrthrychau’n bodoli
hyd yn oed pan nad ydyn nhw’n gallu eu gweld nhw. Er enghraifft, os yw pêl yn rholio o dan y
soffa, mae’r plentyn yn gwybod bod y bêl yno o hyd er nad yw’n gallu ei gweld hi.

D

Canolbwyntio a rhoi sylw

Rhoi sylw yw gallu’r plentyn i ganolbwyntio ar dasg am gyfnod o amser. Mae rhoi sylw
a chanolbwyntio yn gallu dod o dan ddylanwad cymhelliant a hunan-barch y plentyn, ei
ddiddordeb yn y dasg ac a yw wedi ymarfer cyflawni’r dasg, a’i oedran a’i allu.
Mae rhoi sylw’n bwysig fel ein bod ni’n gallu canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig heb i ysgogiadau
eraill dynnu ein sylw ac er mwyn parhau i ganolbwyntio. Mae angen i blant ddal ati i roi sylw
er mwyn dysgu ac ymarfer tasgau dro ar ôl tro, sy’n hanfodol er mwyn datblygu sgiliau. Dydy
plant ddim wedi’u geni â’r gallu i roi sylw ac i ganolbwyntio. Maen nhw’n cynyddu wrth i’r
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Arwyddion problemau rhoi sylw mewn
plant

Anawsterau datblygiad mewn plant
sydd â phroblemau rhoi sylw
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•
•
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•
•

•
•
•

A

Mae plant sydd ag anawsterau rhoi sylw
hefyd yn dangos anawsterau datblygiad eraill.

D
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Methu dysgu sgiliau newydd
Anawsterau gyda rhyngweithio
cymdeithasol
Methu dilyn cyfarwyddiadau
Anawsterau cofio a dysgu geiriau
newydd
Anawsterau clywed
Anawsterau deall gwybodaeth newydd
Anawsterau cwblhau tasg a roddir
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Methu cwblhau tasg pan mae rhywun yn
gofyn iddyn nhw wneud
Methu dilyn cyfarwyddiadau neu’n colli
manylion mewn cyfarwyddiadau
Gwneud yr un camgymeriad dro ar ôl
tro mewn tasg a heb fod yn dysgu o’u
camgymeriadau
Methu cwblhau tasg gan ei bod hi’n
hawdd tynnu eu sylw, dro ar ôl tro
Methu eistedd a bwrw ati i wneud tasgau
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Meysydd datblygiad allweddol mewn plant a phobl ifanc

plentyn ddatblygu. Mae problemau gyda rhoi sylw’n gallu datblygu am amrywiaeth o resymau,
fel anawsterau clywed neu amgylchedd sy’n swnllyd neu’n brysur iawn fel ei bod hi’n anodd
canolbwyntio.

Pennod 3: Datblygiad Iaith

Datb lygia d I a it h

Elfennau iaith

FT

Yn yr adran hon, byddwch chi’n dysgu am ddatblygiad iaith plant a sut i’w gefnogi a’i hybu.
Datblygiad iaith yw lle mae plant yn datblygu’r sgiliau gwybyddol uwch sydd eu hangen er
mwyn cyfathrebu’n eiriol a chyfleu’r hyn y maen nhw eu heisiau, eu hanghenion a’u barn drwy
iaith.

A

Mae pedair prif elfen i ddatblygiad iaith: ffonoleg, semanteg, gramadeg (cystrawen a morffoleg)
a phragmateg. Mae’r rhan fwyaf o blant wedi datblygu pob un o’r pedair elfen erbyn y byddan
nhw’n naw mlwydd oed. Er efallai fod rhai plant yn datblygu’n arafach nag eraill, mae dilyniant
nodweddiadol ar gyfer datblygiad iaith.

Pedair elfen iaith
•

R

•

Ffonoleg yw’r rheolau sy’n ymwneud â strwythur a dilyniant y seiniau rydyn ni’n eu
gwneud wrth siarad
Semanteg yw’r ffordd y mae cysyniadau’n cael eu mynegi drwy ein geiriau neu ein
geirfa
Mae gramadeg yn ymwneud â chystrawen sy’n rheoli sut rydyn ni’n trefnu ein geiriau’n
frawddegau, a morffoleg yw rheolau gramadeg a’r ffordd y maen nhw’n cael eu ffurfio
fel amser y ferf, rhannau ymadrodd a goslef.
Pragmateg yw’r rheolau rydyn ni’n eu defnyddio i gyfathrebu’n effeithiol. Mae hyn yn
cynnwys sgiliau fel cyfarch, newid eich iaith yn dibynnu ar y gynulleidfa, cymryd tro i
siarad.

•

D

•
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Pum mlynedd cyntaf bywyd plentyn yw’r mwyaf allweddol ar gyfer datblygu iaith, ond bydd
plentyn yn parhau i ddatblygu ei sgiliau iaith drwy gydol ei blentyndod. Gan fod yr ymennydd
yn datblygu o’r geni, mae ysgogi iaith yn hanfodol er mwyn ffurfio llwybrau niwral, wrth i
gelloedd nerfau newydd ddatblygu i dderbyn a mynegi iaith. Os nad yw plentyn yn cael ei
ysgogi drwy ddefnyddio iaith yn y blynyddoedd cynnar, gallai fod ganddo sgiliau cyfathrebu
gwael, neu gallai ei iaith ddatblygu’n arafach. Po fwyaf o amser y mae’r rhai sy’n rhoi gofal yn
ei dreulio’n siarad â’r plentyn, yn canu ac yn darllen iddo, mwyaf mae hyn yn helpu’r plentyn
i ddatblygu iaith. Mae ymennydd y plentyn wedi’i raglennu ymlaen llaw i ddatblygu iaith. Mae
babanod yn rhoi sylw i’r seiniau rydyn ni’n eu gwneud wrth siarad, ac yn eu dynwared nhw. I
ddechrau, bydd babanod yn gwneud eu seiniau eu hunain ond yn ddiweddarach maen nhw’n
ailadrodd seiniau y maen nhw’n eu clywed yn eu hamgylchedd. Bydd y rhan fwyaf o blant yn
dweud eu geiriau cyntaf rhwng naw a deunaw mis oed, fel arfer 'mama' neu 'dada', pa iaith
bynnag yw iaith y plentyn.

Anawsterau wrth Gyfathrebu – Oediad Iaith

A

Mae hwn yn fath o anhwylder cyfathrebu sy’n cael ei adnabod pan nad yw plentyn yn cyrraedd
ei gerrig milltir iaith. Mae hyn yn golygu bod ei alluoedd ieithyddol yn datblygu’n arafach na
rhai plant eraill o’r un oedran ac efallai bydd hi’n anodd iddo ddeall pobl eraill a chyfathrebu.
Mae oediad iaith yn effeithio ar hyd at 10% o blant o dan bump oed ac mae’n gallu cael ei
achosi gan anawsterau clywed neu siarad neu nam dysgu. Mae dau fath o oediad iaith:
1. Oediad iaith goddefol pan mae plant yn cael anhawster deall iaith.
2. Oediad iaith gweithredol pan mae plant yn cael anhawster cyfathrebu’n eiriol.

R
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Camau cyfathrebu

Mae gan rai plant oediad iaith goddefol a gweithredol.

D

Mae arwyddion penodol y bydd ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd yn chwilio
amdanyn nhw wrth adnabod oediad iaith.

Arwyddion oediad iaith

•
•
•
•
•
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Plentyn heb fod yn clebran yn 15 mis oed
Plentyn heb fod yn siarad erbyn 2 flwydd oed
Methu siarad mewn brawddegau yn 3 blwydd oed
Anhawster dilyn cyfarwyddiadau syml
Problemau gydag ynganu

Datblygiad Iaith

•
•
•
•

Ffactorau risg ar gyfer oediad iaith
Genedigaeth gynamserol
Pwysau geni isel
Hanes teuluol o broblemau lleferydd
neu iaith
Addysg y rhieni ar lefelau isel
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Achosion oediad iaith
Nam ar y clyw
Awtistiaeth
Anabledd deallusol
Esgeuluso gan rieni
Maeth gwael
Anaf i’r ymennydd
Parlys yr ymennydd
Syndrom Down

Ar ôl adnabod oediad lleferydd, bydd plentyn yn aml yn cael ei gyfeirio at therapi iaith a
lleferydd neu at driniaeth am gyflwr meddygol sylfaenol. Bydd rhai plant yn dal i fyny â phlant
eraill ac yn cyrraedd cerrig milltir yn y dyfodol ond efallai bydd angen cymorth a chefnogaeth
barhaus ar blant eraill gan fod oediad cyfathrebu yn gallu achosi problemau gydag ymddygiad
a dysgu darllen.

Namau

D

R

A

Mae llawer o namau ac anhwylderau meddygol sy’n gallu effeithio ar ddatblygiad iaith plentyn.
Mae plant ag anawsterau’r clyw yn ei chael hi’n anodd lleoli ffynonellau seiniau ac efallai y
byddan nhw’n oedi cyn ymateb i’r seiniau y maen nhw’n eu clywed. Hefyd, maen nhw’n aml yn
cael anhawster deall lleferydd mewn amgylcheddau swnllyd. Bydd yr effaith ar iaith y plentyn
yn amrywio ar gyfer pob plentyn ac yn ôl maint y nam. Yn aml, mae plant yn gallu teimlo’n
ynysig ac maen nhw’n cael anawsterau gyda’u datblygiad cymdeithasol, eu hyder a’u hunanbarch. Yn aml, mae gan blant â nam ar y clyw oediad goddefol a gweithredol ac efallai bydd
eu geirfa’n datblygu’n arafach. Hefyd, weithiau mae gan blant awtistig oediad iaith neu efallai
byddan nhw’n cyfathrebu’n wahanol i blant eraill, fel pwyntio’n ddieiriol at wrthrychau neu
ailadrodd geiriau ac ymadroddion. Mae plant awtistig yn ei chael hi’n fwy anodd cyfathrebu
ac uniaethu ag eraill ac maen nhw’n gallu cael problemau yn deall ac yn defnyddio iaith. Yn
aml, mae plant awtistig yn defnyddio ystumiau ac fel arfer maen nhw’n cyfathrebu am reswm
yn hytrach nag er mwyn rhyngweithio’n gymdeithasol, er enghraifft, er mwyn dweud eu bod
eisiau bwyd. Yn aml, dydyn nhw ddim yn ymwybodol o’r ffordd briodol i gyfathrebu ag eraill,
fel cymryd tro neu wneud cyswllt llygad.
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Gweithgareddau sy’n hybu
datblygiad iaith plant

•

•

•

•

Gwahaniaethau mewn Iaith

Yng Nghymru, rydyn ni’n byw mewn cymdeithas ddwyieithog lle mae plant yn dysgu Cymraeg
a Saesneg o oedran ifanc. P’un a ydyn nhw’n dod o gartref lle mae Cymraeg neu Saesneg yn
cael ei siarad yn bennaf, byddan nhw’n clywed y ddwy iaith yn aml yn eu bywydau bob dydd,
yn enwedig pan maen nhw’n dechrau yn y dosbarth meithrin neu mewn lleoliad cyn-ysgol.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i Gymru hollol ddwyieithog. ‘Un o’r egwyddorion
allweddol yw bod gan bob plentyn yng Nghymru yr hawl i deimlo eu bod yn perthyn i Gymru
a mwynhau profiadau o’r Gymraeg ac yn y Gymraeg. Mae Y Wlad sy’n Dysgu: Cyfnod Sylfaen 3–7
oed yn dangos yn glir y bydd angen ar blant, ar draws y cyfnod hwn, fwy o gyfleoedd i gael
profiad o’r Gymraeg ac i fwynhau ei defnyddio yn eu gweithgareddau pob dydd. Yn wir, mae
Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog (Llywodraeth Cynulliad
Cymru, 2003) yn nodi’r targed allweddol canlynol: Y nod tymor hir ar gyfer ein darpariaeth

D
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Maen nhw’n helpu plant i ddysgu geirfa
newydd. Po fwyaf creadigol ac ysbrydoledig
yw’r gweithgaredd, mwyaf bydd plant yn
datblygu syniadau, yn gofyn cwestiynau ac yn
cofio’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu.
Mae’n galluogi plant i arwain sgwrs, datblygu
sgiliau cymdeithasol, dysgu parch a sut i
wrando ar eraill a chymryd tro. Hefyd, mae
hyn yn meithrin hyder a hunan-barch plant
o ran bod eu safbwyntiau a’u diddordebau o
bwys i eraill.
Mae’n rhan bwysig o ddatblygiad iaith, ond
hefyd mae’n bwysig peidio â gofyn gormod
o gwestiynau i blant. Mae gofyn cwestiynau
penagored yn eu galluogi i fod yn greadigol
ac yn sgaffaldio dysgu’r plant (gweler
damcaniaethau Vygotsky ym Mhennod 8).
Mae cynnwys plant mewn storïau drwy holi
cwestiynau am beth sy’n digwydd nesaf a
chymhellion y cymeriadau yn gallu annog
plant i greu eu diwedd eu hunain i storïau
ac i ddefnyddio eu geirfa a’u gallu i lunio
brawddegau. Mae gofyn i blant ddisgrifio
lluniau gan ddefnyddio ansoddeiriau ac
adferfau yn gallu datblygu hyn hefyd.
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Cynnig cyfle i blant gymryd rhan
mewn profiadau bywyd go iawn a
gweithgareddau dysgu diddorol ac
ysbrydoledig.
Rhoi amser i blant siarad a thrafod
eu teulu a’u diddordebau yn ystod
amser cylch, cyflwyno geiriau
allweddol a lluniau’n cyd-fynd â
nhw ym mhob sesiwn er mwyn
cynyddu eu geirfa a dod i ddeall
bod ystyr i eiriau.
Gofyn cwestiynau i blant mewn
ffordd effeithiol, gofyn iddyn nhw
ddisgrifio beth maen nhw’n ei
wneud neu lun beth maen nhw’n ei
dynnu a datblygu hyn i ymgysylltu
â nhw mewn sgwrs ystyrlon.
Hybu llythrennedd a datblygiad
iaith drwy storïau, caneuon a
rhigymau er mwyn cynyddu geirfa
a datblygu creadigrwydd.

R
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Sut mae ymarferwyr yn hybu’r
gweithgareddau hyn mewn lleoliad gofal plant

Datblygiad Iaith

blynyddoedd cynnar yw cyrraedd sefyllfa ble mae llawer iawn yn fwy o blant dan 5 oed wedi
cael digon o gyswllt â’r Gymraeg i allu symud naill ai i ysgolion Cymraeg neu ysgolion sy’n
gweithredu’n ddwyieithog. (Datblygu'r gymraeg, LlC 2008)
Mae hyn yn gwneud addysg yng Nghymru yn wahanol i bob gwlad arall yn y DU gan fod plant yn
dysgu dwy iaith o’r adeg pan maen nhw’n dair oed, os nad cyn hynny. Mae’n bwysig bod plant o
gartrefi lle nad Cymraeg yw’r iaith gyntaf yn teimlo’r un ymdeimlad o hunaniaeth genedlaethol,
perthyn, treftadaeth a chymuned â phob plentyn arall yng Nghymru. Mae dysgu’r Gymraeg yn
rhan bwysig o hyn.

A
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Mae’n bwysig, pan mae plant yn dechrau mewn meithrinfa neu leoliad cyn ysgol, eu bod yn
clywed Cymraeg yn cael ei siarad ym mhob agwedd ar fywyd y lleoliad. Dylai plant glywed
Cymraeg achlysurol, gorchmynion, cyfarchion, storïau a rhigymau yn Gymraeg, a dylai
arddangosfeydd ac adnoddau gael eu labelu yn Gymraeg. Fel hyn, bydd plant yn dod yn
gyfarwydd â’r iaith a’r ffordd y mae hi’n swnio a byddan nhw’n gallu datblygu dealltwriaeth o
gysyniadau fel lliwiau, rhifau a rhannau’r corff yn Gymraeg. Drwy ddefnyddio geiriau ac
ymadroddion Cymraeg eu hunain, bydd plant yn magu hyder wrth ddefnyddio Cymraeg a
Saesneg. Gall ymarferwyr ddatblygu hyn drwy ganmol a chefnogi. Dylen nhw hybu llythrennedd
plant drwy weithgareddau lle maen nhw’n gallu archwilio llyfrau, rhigymau a chaneuon yn
Gymraeg a dod yn gyfarwydd ag enwau llythrennau Cymraeg a’u seiniau a dechrau deall natur
ffonetig y Gymraeg.

R

Wrth iddyn nhw symud ymlaen yn
eu haddysg drwy’r Cyfnod Sylfaen,
bydd plant yn dysgu darllen yn
Gymraeg, ac oherwydd eu bod nhw’n
gyfarwydd â’r iaith, bydd ganddyn
nhw hyder i greu storïau cymhleth
yn Gymraeg. Byddan nhw’n dod i
ddefnyddio’r Gymraeg yn hyderus
wrth siarad, gwrando, darllen ac
ysgrifennu.

D

Mae plant yng Nghymru yn dysgu dwy iaith, felly dylai’r sgiliau iaith a ddysgir mewn un iaith
gefnogi datblygiad yr un sgiliau yn y llall. Efallai bydd rhai rhieni’n poeni y bydd siarad dwy
neu ragor o ieithoedd yn drysu eu plentyn ac na fyddan nhw’n dysgu’r naill iaith na’r llall yn
effeithiol, ond mae plant yn dod yn rhugl yn y ddwy iaith. Mae siarad mwy nag un iaith yn
dda iawn i blentyn gan fod hyn yn rhoi hwb i’w hunaniaeth a’i hunan-barch ac yn datblygu
sgiliau gwybyddol a meddwl. Yn aml, bydd gan leoliadau ac ysgolion blant nad ydyn nhw’n
siarad Cymraeg neu Saesneg gartref. Mae’n bwysig bod y plant hyn yn cael eu cefnogi i deimlo
ymdeimlad o berthyn a bod eu hiaith a’u diwylliant yn cael eu gwerthfawrogi’n llawn cymaint.
Mae angen i blant a’u teuluoedd deimlo eu bod yn cael eu parchu a’u croesawu yn y lleoliad a
theimlo’n hyderus bod eu plentyn yn cael yr un safon o ofal ac addysg â phlant eraill.
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Mae llawer o ffyrdd o sicrhau bod plant a’u teuluoedd yn teimlo eu bod yn cael eu
croesawu a’u gwerthfawrogi mewn lleoliad neu ysgol. Dyma rai ohonyn nhw:

•
•
•
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•

ASTUDIAETH ACHOS

Mae Jan yn bum mlwydd oed ac mae newydd ddechrau yn nosbarth derbyn
ei ysgol gynradd leol. Mae rhieni Jan yn dod o Wlad Pwyl, a Phwyleg yn unig
y mae’n ei siarad gartref ond mae ei Dad wedi bod yn dysgu ychydig o eiriau
Saesneg iddo. Mae’n gallu deall mwy nag y mae’n gallu ei siarad. Mae’r
athrawes wedi bod yn ceisio cynnwys Jan yng ngweithgareddau’r dosbarth ond
mae hi’n poeni ei fod yn teimlo’n ynysig gan mai prin mae’n siarad a dydy e
ddim wedi gwneud unrhyw ffrindiau. Mae’r athrawes yn penderfynu arddangos
detholiad o ddoliau mewn gwisg genedlaethol er mwyn annog y plant i drafod
cenedligrwydd a diwylliannau gwahanol. Mae Jan yn mynd yn gyffrous iawn
pan mae’n gweld dol yn gwisgo gwisg genedlaethol Gwlad Pwyl, gan bwyntio a
siarad â’r athrawes.

A

•

Gweithiwch gyda rhieni i gael gwybod cymaint â phosibl am iaith cartref y plentyn a
dysgu geiriau allweddol fel helô, Mam, a diolch.
Crëwch lyfr ar gyfer pob iaith gyda geiriau allweddol a sut i’w hynganu, gyda lluniau i
gyd-fynd â nhw.
Ynganwch a sillafwch enwau plant yn gywir. Os oes gan yr iaith sgript wahanol, mae
enw’r plentyn yn gallu cael ei ysgrifennu yn y sgript gyfarwydd, wrth ochr sgript y
lleoliad.
Defnyddiwch sachau stori ac adroddwch storïau â phypedau, propiau a lluniau, a
dewch o hyd i storïau yn iaith cartref y plentyn.
Ymchwiliwch i wyliau, diwrnodau arbennig ac arferion a dathlwch nhw gan ddefnyddio
geiriau allweddol o iaith y cartref. Gallwch ofyn i rieni’r plentyn am help.
Gwrandewch ar gerddoriaeth a chaneuon yn iaith cartref y plentyn.

R

Meysydd datblygiad allweddol mewn plant a phobl ifanc

•

Esboniwch pam roedd Jan yn dawel pan ddechreuodd yn yr ysgol.

2.

Esboniwch pam roedd y ddol o Wlad Pwyl yn annog Jan i siarad ac i ymuno
â’r gweithgareddau.

3.

Trafodwch yr effaith ar Jan oherwydd bod y cynorthwyydd dosbarth yn
siarad Pwyleg.

4.

Awgrymwch dair ffordd arall i helpu Jan i deimlo’n fwy hyderus i ddefnyddio
iaith yn y dosbarth.

D

1.
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Pennod 4: Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol

Datb lygia d Emo siy nol a
C hym d eit ha so l

R

A

FT

Rhyngweithiad Cymdeithasol

D

Mae rhyngweithiadau cymdeithasol plant yn dechrau o’u geni, ac mae babanod yn mwynhau
bod gyda phobl eraill, nid yn unig er mwyn cysur a diogelwch ond er mwyn dysgu. Mae bod
gyda’i rieni, aelodau o’r teulu ac eraill yn ysgogi pob agwedd ar ddatblygiad baban, yn enwedig
ei ddatblygiad iaith a gwybyddol wrth iddo ddysgu sut i siarad a meddwl. Mae cymdeithasoli
cynradd baban yn digwydd gyda’i rieni a’i deulu, ond bydd hefyd yn profi cymdeithasoli eilaidd
gyda phawb arall y mae’n eu gweld y tu allan i’w deulu uniongyrchol. Po fwyaf o gymdeithasoli
mae plentyn yn ei brofi’n gynnar, mwyaf mae hyn o fudd i’w ddatblygiad, yn enwedig ei sgiliau
iaith, ei hunan-barch, ei greadigrwydd a’i ddatblygiad emosiynol.
Hefyd, mae’n bwysig i blant gymdeithasu â’u cyfoedion a phrofi amgylcheddau sy’n hybu a
chefnogi eu datblygiad fel cylchoedd ti a fi, meithrinfa, lleoliad cyn-ysgol ac ysgolion. Mae
cymdeithasu â phlant eraill o’r un oedran yn helpu plant i ddysgu’r sgiliau allweddol fydd
eu hangen arnyn nhw yn ddiweddarach yn eu bywyd. Mae rhyngweithio â phlant eraill
mewn meithrinfa’n rhoi cyfle i blentyn osod ffiniau, gweld sut mae plant eraill yn ymateb i’w
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A

FT

Mae cymdeithasu â chyfoedion yn hanfodol er mwyn datblygu sgiliau cyfathrebu plentyn,
oherwydd ei fod yn dysgu sut i gyfleu ei deimladau ei hun ac i wrando ar safbwyntiau plant
eraill. Bydd yn dysgu drwy sgwrsio, storïau, caneuon a chwestiynu, sy’n hybu ei ddatblygiad
iaith a deallusol. Drwy gymdeithasoli yn y mathau hyn o leoliadau, bydd plant yn datblygu
hyder a’r sgiliau cymdeithasol sydd eu hangen i ryngweithio ag eraill. Hefyd, byddan nhw’n
datblygu ymhellach eu sgiliau gwrando a chael cyfarwyddiadau, datrys problemau, datrys
gwrthdaro, dychymyg a chreadigrwydd drwy chwarae ag eraill a gwneud ffrindiau â phlant
eraill a bondio â nhw.

D

R

Meysydd datblygiad allweddol mewn plant a phobl ifanc

weithredoedd a dod o hyd i ffyrdd o ddatrys gwrthdaro yn gyfeillgar. Mae pob un o’r rhain yn
sgiliau gwerthfawr y bydd yn mynd â nhw i oedolaeth.

34

Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol

Profi eich gwybodaeth:
1. Disgrifiwch y patrwm o ddatblygiad emosiynol a chymdeithasol sydd
i’w ddisgwyl gan blentyn wyth oed.

FT

2. Disgrifiwch bwysigrwydd rhyngweithiadau cymdeithasol â chyfoedion ac ag
oedolion i blentyn tair oed sy’n mynd i feithrinfa.

Pwysigrwydd ymlyniad

Mae ymlyniad wrth oedolyn sy’n rhoi gofal yn hanfodol bwysig i bob baban o’i eni, gan ei fod
yn dibynnu ar ei ofalwr i fodloni ei anghenion i gyd. Mae’r math o ymlyniad y mae plentyn yn
ei ffurfio’n gallu cael effaith ar ei ddatblygiad drwy gydol ei blentyndod ac ymlaen i’w fywyd
fel oedolyn.

R

A

Datblygwyd damcaniaeth ymlyniad yn wreiddiol gan seicolegydd o’r enw John Bowlby – y
byddwn yn ei drafod yn fwy manwl ym Mhennod 5 – ac mae hi’n dal i fod yn agwedd bwysig
ar seicoleg heddiw. Mae damcaniaeth ymlyniad yn astudio graddau’r ymlyniad rhwng y
plentyn a’r un sy’n rhoi gofal a pha mor sicr mae’r plentyn bod yr un sy’n rhoi gofal yn gallu
bodloni ei anghenion. Mae ymlyniad yn rhan o angen goroesiad pob baban gan nad yw’n
gallu gofalu amdano ei hun. Er bod gan rai babanod ymlyniadau mwy diogel nag eraill, mae
ymlyniad bob amser wrth yr un sy’n rhoi gofal. Wrth y fam mae’r ymlyniad hwn yn fwyaf
cyffredin ond gall fod wrth y tad, y nain neu’r taid, neu’r un sy’n rhoi gofal. Y gred yw bod
ymlyniad yn datblygu fesul cam ac mae llawer o ymchwil wedi’i wneud ar y pwnc. Yn 1964
gwelodd Schaffer ac Emerson fod babanod yn ffurfio ymlyniad penodol wrth un person
erbyn 7-9 mis ond erbyn 10 mis eu bod nhw wedi ymlynnu wrth nifer o bobl. Mae pedwar
prif ddosbarth o ymlyniad:
1. Diogel

D

2. Gorbryderus/Osgoi
3. Gwrthwynebol
4. Anhrefnus

Mae ymlyniad yn helpu plant i ddatblygu annibyniaeth fel y gallan nhw fynd allan ac
archwilio’r byd o sylfaen ddiogel. Mae ymlyniad yn dylanwadu nid yn unig ar sut bydd plant yn
rhyngweithio ag eraill ond hefyd sut maen nhw’n teimlo amdanyn nhw eu hunain, gan gynnwys
eu hymdeimlad o’r hunan. Mae ymlyniad yn dylanwadu ar bob agwedd ar ddatblygiad plant.
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FT

Mae gan blant sydd wedi ffurfio ymlyniad diogel yn ystod eu plentyndod sgiliau cyfathrebu
cynnar gwell o ganlyniad i ryngweithiadau ac ymgysylltu gwell â’r un sy’n rhoi gofal iddyn nhw.
Mae hyn yn hybu hunanhyder drwy gydol eu plentyndod ac yn eu bywyd yn ddiweddarach.
Mae’r plant hyn yn fwy tebygol o ffurfio ymlyniadau wrth eraill a pherthnasoedd cryf â nhw yn
ystod oedolaeth, oherwydd i’w hanghenion gael eu bodloni ac iddyn nhw gael perthnasoedd
llawn ymddiriedaeth o’u geni. Mae’r plant hyn yn fwy hyderus yn yr ysgol ac maen nhw’n well
am ffurfio perthnasoedd ag athrawon, ymarferwyr a chyfoedion.
Mae ymlyniad anniogel yn aml yn gallu cael effaith negyddol ar ddatblygiad plant, lle gall
plant ei chael hi’n anodd ffurfio perthnasoedd llwyddiannus. Mae hyn yn gallu parhau i mewn
i oedolaeth. Mae’r plant hyn yn aml yn dangos problemau ymddygiad fel encilio, ymlynu a
strancio. Yn aml, mae ganddyn nhw sgiliau cymdeithasol gwael ac maen nhw’n llai gwydn na
phlant eraill.

A

Canlyniadau gwahanu oddi wrth y prif ofalwyr

Bydd yr ymlyniad y mae plentyn yn ei ffurfio â’r prif ofalwr o’i eni yn cael effaith ddofn ar sut
bydd datblygiad y plentyn yn cael ei effeithio os yw’n cael ei wahanu oddi wrth y rhiant hwnnw.
Bydd pob plentyn yn dioddef rhyw ffurf ar orbryder gwahaniad pan mae’n dechrau mewn
meithrinfa am y tro cyntaf, neu pan mae ei riant yn ei adael gyda gofalwr arall er mwyn mynd
i weithio. Mae hyn yn normal a pho fwyaf diogel yw’r ymlyniad, mwyaf hyderus fydd y plentyn
y bydd y rhiant yn dychwelyd, ac mae’n gallu cymdeithasu’n annibynnol ag ymarferwyr ac â’i
gyfoedion. Mae plentyn yn dibynnu ar y rhiant neu’r un sy’n rhoi gofal o’i eni am bob agwedd
ar ei oroesiad. Ei ymateb i anghenion y plentyn sy’n galluogi’r plentyn i ymddiried yn y rhiant ac
i deimlo’n saff a diogel yn y byd o’i gwmpas, gan wybod y bydd y rhiant yn ei amddiffyn. Mae’r
bond hwn rhwng y rhiant a’r plentyn yn galluogi’r plentyn i deimlo diogelwch, hunan-werth
a hapusrwydd ac mae’n datblygu hunan-barch cadarnhaol. Wedyn, gall y plentyn deimlo’n
ddiogel a mynd rhagddo i feithrin perthnasoedd cadarnhaol ag eraill.

D

R

Meysydd datblygiad allweddol mewn plant a phobl ifanc

Mae’n effeithio ar faint o hyder sydd ganddyn nhw ynddyn nhw eu hunain ac mewn pobl eraill,
ac ar eu holl ryngweithiadau cymdeithasol, gan gynnwys y rhai yn y feithrinfa, yn yr ysgol a
gyda ffrindiau a theulu.
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Datblygu teimladau, ymwybyddiaeth o’r hunan, a
pherthnasoedd ag eraill

FT

Hunanymwybyddiaeth yw’r gallu i ddeall bod y ffordd rydyn ni’n ymddwyn yn effeithio ar bobl
eraill, a chael dealltwriaeth o’n meddyliau, ein teimladau a’n hemosiynau ein hunain. I blant,
mae hunanymwybyddiaeth yn datblygu dros gyfnod o amser. Mae hyn yn dechrau pan maen
nhw’n gallu adnabod ac enwi eu hemosiynau eu hunain, eu hoff bethau a’u cas bethau, a sut
maen nhw’n teimlo am sefyllfaoedd neu weithgareddau penodol, e.e. yn drist, yn hapus, wedi
cyffroi.
Mae hunanymwybyddiaeth yn bwysig i blant, bydd bod yn ymwybodol o’u cryfderau yn ogystal
â’r pethau sy’n anodd iddyn nhw yn eu helpu i ddatblygu eu hunan-barch. Fel arfer, mae plant
sydd â hunanymwybyddiaeth gref yn fwy gwydn.

Teimladau tuag at eraill ac empathi

D

R

A

Mae datblygiad hunanymwybyddiaeth yn arwain at ddatblygiad empathi. Mae’r cariad y mae
baban yn ei gael gan yr un sy’n rhoi gofal iddo yn ei helpu i roi cariad i eraill ac i’w cysuro nhw
os ydyn nhw’n drist. Yn ystod y broses fagu, mae baban yn datblygu bond a theimladau cryf o
gariad tuag at ei riant. Mae hyn yn galluogi’r plentyn i ddatblygu’r gallu i deimlo empathi wrth
iddo fynd yn hŷn. Mae empathi’n rhan hanfodol o ddatblygiad emosiynol plentyn ac mae’n
seiliedig ar y perthnasoedd cyson a gofalgar sydd gan blentyn yn ei fywyd cynnar, ac mae
ymlyniadau plentyn yn ystod babandod yn dylanwadu arno. Er bod plant bach yn dangos
sensitifrwydd tuag at deimladau pobl eraill, dydyn nhw ddim yn teimlo empathi eto. Ond
drwy wylio rhiant neu ymarferwr yn cysuro plentyn sy’n drist a thrwy weld yr ymateb hwn
wedi’i fodelu’n barhaus, yn y pen draw, mae’n dod yn rhan o ymddygiad y plentyn. Enghraifft
bosibl o hyn fyddai plentyn yn helpu plentyn
arall sy’n crio i ddod o hyd i degan sydd
ar goll. Mae’n sylweddoli bod y plentyn yn
drist oherwydd y golled ac mae eisiau helpu
drwy geisio datrys y broblem. Mae’n bosibl i
oedolion annog hyn drwy ddweud,
“Mae hi wedi colli ei thegan ac mae hi’n drist.
Beth am i ni ei helpu hi i ddod o hyd iddo fe?”
Mae plant yn aml yn ceisio cysuro plant eraill
pan maen nhw wedi ypsetio neu’n drist gan
eu bod nhw’n ymwybodol mai dyma mae oedolion yn ei wneud er mwyn cysuro. Efallai bydd
plentyn yn cofleidio neu’n anwesu plentyn arall i wneud iddo/iddi deimlo’n well, fel maen
nhw wedi gweld oedolion yn ei wneud. Mae’n bosibl annog plant i adnabod emosiynau a
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ASTUDIAETH ACHOS

FT

Mae Lily yn ddwy oed ac wedi dechrau mynd i feithrinfa dri diwrnod yr
wythnos. Dyma’r tro cyntaf mae Lily wedi cael ei gwahanu oddi wrth ei mam am
gyfnodau estynedig o amser. Mae’r newid hwn yn anodd iawn i Lily ac mae hyn
yn effeithio ar ei hymddygiad. Er mwyn helpu plant ifanc i setlo yn y feithrinfa,
ac ymdopi â newid, mae staff yn gweithredu system gadarn o ran trefniadau
rheolaidd a gweithwyr allweddol.
Disgrifiwch bwrpas y dull person allweddol a dadansoddwch effaith bosibl
y dull hwn ar Lily.

2.

Esboniwch sut mae damcaniaeth ymlyniad yn cefnogi’r defnydd o weithwyr
allweddol mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.

A

1.

Profi eich gwybodaeth:

1. Esboniwch y canlyniadau posibl i blant wrth gael eu gwahanu oddi wrth
eu prif ofalwr.

R

Meysydd datblygiad allweddol mewn plant a phobl ifanc

datblygu empathi drwy chwarae. Gall ymarferwr yn nhe parti’r tedis ddefnyddio’r tedis i
bortreadu emosiynau fel, “Mae eisiau bwyd ar Tedi. Beth am gael cacen iddo?” neu “Mae Tedi
wedi blino. Beth am ei roi e yn y gwely?”. Drwy wneud hyn, caiff plant eu hannog i adnabod
eu teimladau a’u hemosiynau eu hunain mewn pobl eraill. Mae’n bwysig annog plant i ddeall
bod eu gweithredoedd yn gallu ypsetio pobl eraill.

2. Disgrifiwch brif nodweddion ymlyniad anniogel mewn plentyn.
3. Disgrifiwch brif nodweddion ymlyniad diogel mewn plentyn.

D

4. Trafodwch pam mae’n bwysig i blant ddatblygu empathi.
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D
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Damcaniaethau ac
Egwyddorion Datblygiad
Plant
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Pennod 5: Dulliau Seicodynamig a Seicogymdeithasol
o ran Datblygiad Plant

Content
In this section learners will gain knowledge and understanding of:
How theories and principles relate to areas of children’s development.

Amplification

FT

∙

Learners should understand:

how the key psychological
perspectives and associated
theories relate to child
development and behaviour:

∙

Psychodynamic: Freud, Bowlby
(with reference to the historical
significance of their work)
∘
∘

Psychosocial: Erikson, Rutter
Humanistic: Rogers, Maslow
Behavioural Theory: Pavlov,
Skinner/Watson

R

∘

∙

Cognitive: Piaget, Vygotsky,
Bruner, Ruth

∘

Social learning: Bandura

∘

Biological: Eysenck, Cattell,
Gesell

D

∘

∘

∙

40

how techniques or approaches,
arising from the theories, relate to
areas of children’s development,
including:

∘

play therapy

∘

child-centred therapy and
encounter groups

A

∙

Emotional Intelligence: Daniel
Goleman

the strengths and limitations of the
different theories and approaches

∙

∘

behaviour therapy, behaviour
modification, token economy

∘

verbal and imaginative play with
peers and adultsw

∘

cognitive behavioural therapy

∘

modelling, social skills training
and family therapy

∘

physical/biological treatments

∘

Egan’s ‘Skilled Helper’ model

how these techniques and
approaches can be used to support
children’s development.

Dulliau Seicodynamig a Seicogymdeithasol o ran Datblygiad Plant

Y dd a mc a nia et h seicod y n am i g am
ddatb lygia d pla nt
Sigmund Freud a Damcaniaeth Freud

FT

Mae’r ddamcaniaeth neu’r dull seicodynamig o ran datblygiad ac ymddygiad plant yn
ddamcaniaeth sy’n seiliedig ar y grymoedd sy’n gyrru unigolyn, yn enwedig y rhai sy’n
anymwybodol neu’r rhai nad yw’r unigolyn yn ymwybodol ohonyn nhw. Yn aml, mae Sigmund
Freud (1856-1939) yn cael ei alw’n dad seicoleg, a defnyddiodd y dull hwn i esbonio tarddiad sut
rydyn ni’n ymddwyn. Roedd y ddamcaniaeth seicodynamig gyntaf yn seiliedig ar seicdreiddio
Freud ond ers hynny, mae llawer o seicolegwyr wedi datblygu damcaniaethau sy’n seiliedig
ar ei ddull. Roedd damcaniaethau Freud yn seiliedig ar yr hyn a ddywedodd cleifion wrtho yn
ystod sesiynau therapi. Mae therapyddion seicodynamig yn aml yn trin cleifion am gyflyrau
iechyd meddwl fel iselder.

Y Seice

A

Roedd Freud yn credu bod dwy ran i’r meddwl dynol: y meddwl ymwybodol a’r meddwl
anymwybodol. Y meddwl ymwybodol yw’r pethau rydyn ni’n ymwybodol ohonyn nhw yn ein
meddyliau. Mae Freud yn rhannu ein personoliaethau’n dair rhan a’i enw arnyn nhw yw'r id,
yr ego a’r uwch-ego.

R

Damcaniaeth Personoliaeth Freud – Yr Id, yr Ego a’r Uwch-ego
•

•

D

•

Yr Id: Mae’r id yn hollol anymwybodol a dyma ffynhonnell pob ysfa sylfaenol. O’r
ffynhonnell hon mae egni’r libido yn dod.
Yr Ego: Yr ego yw’r rhan o’n personoliaeth sy’n seiliedig ar realiti ac mae’n sicrhau bod
ysfa’r id yn cael ei bodloni mewn ffyrdd realistig, diogel a derbyniol yn gymdeithasol.
Yr Uwch-ego: Mae’r rhan hon o’n personoliaeth yn seiliedig ar y credoau a’r moesau
rydyn ni wedi’u datblygu o’n teuluoedd a’r gymdeithas lle rydyn ni’n byw.

Mewn damcaniaeth seicodynamig mae cred bod yr hyn sy’n digwydd i ni yn ystod plentyndod
yn cael dylanwad arwyddocaol ar ein bywydau fel oedolion, ac ar ein personoliaeth. Credai
Freud fod yr hyn sy’n digwydd i ni yn ystod plentyndod yn aros yn yr anymwybod ac yn gallu
effeithio arnon ni fel problemau seicolegol yn ystod oedolaeth.
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Datblygiad Seicorywiol

Pum cyfnod mewn datblygiad seicorywiol Freud

A

FT

1. Cyfnod y genau (geni hyd at flwydd oed) Ceg y plentyn yw canolbwynt y libido ac
mae pleser yn dod o fwydo o’r fron, o sugno ac o frathu.
2. Cyfnod yr anws (blwydd i dair oed) Mae’r libido’n canolbwyntio ar yr anws ac mae’r
libido’n cael pleser o ymgarthu. Ar y cam hwn mae’r plentyn yn dod yn fwy annibynnol
ac mae’n deall ei fod yn berson o’i ran ei hun. Yn y cam hwn mae’r ego’n datblygu, ac
mae’r plentyn yn gallu teimlo gwrthdaro ag awdurdod yn ystod dysgu mynd i’r toiled
wrth i oedolion geisio rheoli hyn.
3. Cyfnod ffalig (tair i chwech oed) Mae’r libido’n canolbwyntio ar y pidyn/fwlfa ac mae
plant yn dod yn ymwybodol o’r gwahaniaethau corfforol rhwng bechgyn a merched. Yn
y cyfnod hwn mae Freud yn credu bod plant yn datblygu atyniad i riant y rhyw arall. Y
cymhlethdod Oedipws yw’r enw ar hyn mewn bechgyn a’r cymhlethdod Electra mewn
merched.
4. Cyfnod cudd (chwech oed hyd at lasoed) Mae’r libido ynghwsg wrth i’r plentyn
ganolbwyntio ei egni ar yr ysgol, hobïau a dysgu pethau newydd.
5. Cyfnod organau cenhedlu (glasoed hyd at oedolaeth) Mae’r libido’n canolbwyntio ar
yr organau cenhedlu. Mae hwn yn gyfnod o arbrofi rhywiol yr oedd Freud yn credu ei
fod yn dod i ben pan rydyn ni’n ‘setlo lawr’ mewn perthynas un i un yn y pen draw.

R

Damcaniaethau ac egwyddorion datblygiad plant

Mae damcaniaeth Freud yn seiliedig ar y cysyniad bod plant yn mynd drwy gyfnodau seicorywiol
wrth iddyn nhw ddatblygu. Egni sy’n chwilio am bleser yw’r libido sy’n canolbwyntio ar rannau
gwahanol o’r corff ar gyfnodau gwahanol.

Dylanwad Freud ar Seicoleg Fodern

D

Er bod safbwyntiau Freud wedi denu llawer
o feirniadaeth dros y blynyddoedd, mae ei
waith wedi gwneud cyfraniad enfawr i seicoleg.
Mewn cyd-destun hanesyddol, newidiodd y
ffordd rydyn ni’n gweld afiechyd meddwl a
sefydlodd y syniad nad achos corfforol sydd i
broblemau seicolegol o angenrheidrwydd. Drwy
Freud rydyn ni’n dod i ddeall sut datblygodd
triniaethau at broblemau iechyd meddwl.
Hefyd, Freud oedd y person cyntaf i ddatblygu
damcaniaethau’n seiliedig ar bwysigrwydd
plentyndod mewn iechyd meddwl, sy’n agwedd
arwyddocaol ar seicoleg heddiw.
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John Bowlby a Damcaniaeth Ymlyniad

FT

Roedd John Bowlby yn gweithio fel seiciatrydd gyda phlant a oedd yn cael eu disgrifio fel
rhai emosiynol gythryblus yn Llundain yn y 1930au. Seicdreiddiwr oedd Bowlby a oedd, fel
Freud, yn credu bod problemau ymddygiadol ac iechyd meddwl yn datblygu o brofiadau
mewn plentyndod cynnar. Astudiodd bwysigrwydd perthynas plentyn â’i fam ac effaith hyn ar
ddatblygiad emosiynol, cymdeithasol a gwybyddol. Credai Bowlby fod cysylltiad rhwng baban
yn cael ei wahanu oddi wrth ei fam ac anawsterau yn ystod plentyndod diweddarach a bywyd
oedolyn. Credai Bowlby ei bod hi’n bosibl esbonio ymlyniad o ran esblygiad ac angen baban
am ddiogelwch a sicrwydd er mwyn cynyddu ei siawns o oroesi.

Theori ymlyniad Bowlby

•
•

•
•

R

•

Damcaniaeth esblygol yw ymlyniad, sef bod plant wedi’u rhaglennu i ffurfio ymlyniadau
o’u geni er mwyn eu helpu i oroesi.
Mae plentyn yn ffurfio ymlyniad wrth un prif ffigur ymlyniad. Monotropi yw’r enw ar y
cysyniad hwn, ac mae’r ymlyniad hwn yn bwysicach na phob un o’r lleill.
Os oes tarfu ar yr ymlyniad rhwng baban a’r prif berson sy’n rhoi gofal, canlyniad
hyn yw problemau gwybyddol, emosiynol a chymdeithasol i’r plentyn. Rhagdybiaeth
amddifadaeth mam yw’r enw ar hyn.
Credai Bowlby fod y berthynas â’r prif berson sy’n rhoi gofal yn llywio’r perthnasoedd
cymdeithasol y bydd plentyn yn eu ffurfio yn y dyfodol.
Daeth damcaniaeth esblygol Bowlby o dan ddylanwad ei astudiaeth o waith ar
imprintio gan Lorenz (1935) a oedd yn dangos sut roedd hwyaid bach wedi’u rhaglennu
o’u geni i ffurfio ymlyniad wrth eu mam er mwyn sicrhau eu bod yn goroesi.
Credai Bowlby fod bodau dynol wedi esblygu angen biolegol am ymlyniad rhwng mam
a baban.

A

•

Rhagdybiaeth Amddifadaeth Mam

D

Damcaniaeth Bowlby oedd, wrth i fabanod gael eu geni, eu bod nhw’n dangos ymddygiad a
ddisgrifir fel rhyddhawyr cymdeithasol, sy’n sicrhau bod eu mam yn aros yn agos atyn nhw.
Mae’r ymddygiad hwn yn cynnwys crio, gwenu a chropian, sy’n ysgogi ymateb gan yr un sy’n
rhoi gofal. Doedd Bowlby ddim yn diystyru’r posibilrwydd bod y baban yn ffurfio ymlyniadau
eraill, ond credai y dylai fod bond cynradd wrth un ffigur ymlyniad, y fam fel arfer. Credai
Bowlby y gallai ymlyniadau eraill ddatblygu o dan yr ymlyniad monotropi cynradd wrth y fam,
ac y bydden nhw’n cynnwys y tad a’r teidiau a neiniau. Credai Bowlby fod gwahaniaeth rhwng
yr ymlyniad monotropi a’r ymlyniadau eraill, ac y byddai methiant neu ddiffyg yr ymlyniad
hwn wrth y fam yn arwain at ganlyniadau datblygiad difrifol fel seicopathi dideimlad. Dyma ei
ragdybiaeth amddifadaeth mam.
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Y model gweithio mewnol

Michael Rutter

FT

Y d d am ca nia et h seico g y m d e i t h as o l
a m d d a t bly g ia d pla nt

A

Damcaniaethwr oedd Rutter a astudiodd ymlyniad hefyd, ac mae ei ddamcaniaethau’n herio
canfyddiadau Bowlby. Yn ei lyfr ‘Maternal deprivation reassessed’ dywedodd fod Bowlby wedi
defnyddio’r term ‘amddifadaeth mam’ am bob math o wahanu oddi wrth y ffigur ymlyniad,
gan gynnwys methiant i ffurfio ymlyniad, gwahanu oddi wrth y ffigur ymlyniad a cholli’r
ffigur ymlyniad. Mae Rutter yn dadlau bod hyn yn gorsymleiddio pethau gan fod effeithiau
gwahanol i bob un o’r mathau hyn o wahanu. Credai Rutter fod angen gwahaniaethu rhwng
‘amddifadrwydd ac amddifadaeth’. Mae’n dweud mai amddifadrwydd yw pan mae plentyn yn
methu gwneud bond emosiynol â pherson sy’n rhoi gofal, tra mae amddifadaeth yw colli neu
niwed i ymlyniad sydd wedi’i sefydlu.

Damcaniaeth Rutter ynghylch ymlyniad, amddifadaeth ac amddifadrwydd
•

Mae ymchwil Rutter ar amddifadrwydd yn awgrymu bod amddifadrwydd yn arwain
at ymddygiad ymlynol, dibynnol, sy’n chwilio am sylw, i ddechrau, fel bod y plentyn yn
methu dilyn rheolau, teimlo euogrwydd neu ffurfio perthnasoedd sy’n parhau.
Mae amddifadrwydd yn gallu arwain at oediadau mewn datblygiad iaith, deallusol a
chorfforol.
Dydy’r oediadau mewn datblygiad ddim oherwydd diffyg ffigwr mam ond oherwydd
y diffyg ysgogiad deallusol a’r profiadau cymdeithasol y mae plant yn eu cael drwy
ymlyniadau pan maen nhw’n ifanc iawn.
Mae’n bosibl goresgyn y problemau sy’n gysylltiedig ag amddifadrwydd os yw’r plentyn
yn cael y math cywir o ofal wedyn.
Mae’n bosibl gweld arwyddion ymlyniad fel protestio a thristáu gyda ffigyrau ymlyniad
eraill, nid y fam yn unig, e.e. taid neu nain, tad.
Mae Rutter yn credu bod ansawdd y bond ymlyniad yn bwysicach na ffurfio ymlyniad
yn ystod y cyfnod critigol fel dywedodd Bowlby.

R

Damcaniaethau ac egwyddorion datblygiad plant

Damcaniaeth Bowlby oedd bod ymlyniad monotropi plentyn wrth y fam yn ei arwain i
ddatblygu’r hyn yr oedd yn ei alw’n fodel gweithio mewnol, lle mae perthynas y plentyn â’r prif
berson sy’n rhoi gofal yn sail i bob perthynas yn y dyfodol.

•

D

•

•
•
•
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Profi eich gwybodaeth:
1. Esboniwch gyfnodau Freud mewn datblygiad seicorywiol.
2. Trafodwch ddamcaniaeth ymlyniad a monotropi Bowlby.

FT

3. Disgrifiwch sut mae damcaniaeth ymlyniad Bowlby yn dylanwadu ar arferion
mewn lleoliad gofal plant gan gyfeirio at weithwyr allweddol a pholisïau a
gweithdrefnau derbyn/cynefino.

Erik Erikson a chamau datblygiad
seicogymdeithasegol

A

Datblygodd Erik Erikson un o’r damcaniaethau datblygiad plant mwyaf arwyddocaol.
Dylanwadodd gwaith Freud arno i ddatblygu damcaniaeth a oedd yn seiliedig ar
gyfnodau datblygiad, ond
roedd ei ddamcaniaeth yn un
seicogymdeithasol, nid seicorywiol.

D

R

Credai Erikson fod personoliaeth
plentyn yn datblygu fesul cam, a
disgrifiodd ryngweithio cymdeithasol
unigolion ar draws eu rhychwant
oes cyfan a rôl perthnasoedd mewn
datblygiad cymdeithasol. Credai
Erikson fod pob cam datblygiad yn
adeiladu ar y cam blaenorol ac mae
dilyniant i’w ddamcaniaeth. Yn ystod
pob cam mae gwrthdaro sy’n seiliedig
ar ddatblygu neu fethu datblygu
i gam seicolegol newydd. Wrth i’r unigolyn lwyddo i reoli’r gwrthdrawiadau hyn, bydd yn
datblygu cryfderau seicolegol newydd y bydd yn eu defnyddio drwy gydol ei fywyd. Ond os
yw’r unigolyn yn methu ymdrin â’r gwrthdrawiadau hyn, canlyniad posibl hyn yw nad yw’n
datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ymdeimlad cryf o’r hunan. Yn ystod cyfnodau o
wrthdaro mae gan yr unigolyn y gallu i gyrraedd potensial llawn ei dwf personol, ond mae
posibilrwydd mawr y bydd yn methu hefyd. Ar bob cam mae’n rhaid i’r unigolyn ddod yn
gymwys mewn rhan benodol o’i fywyd. Os bydd yn llwyddo i wneud hyn, bydd ganddo
feistrolaeth, sy’n aml yn cael ei ddisgrifio fel ‘cryfder ego’. Os yw’n methu teimlo’r ymdeimlad
hwn o feistrolaeth, bydd yn teimlo’n annigonol yn y cam hwn o’i ddatblygiad.
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Camau Erikson
Oedran

Gwrthdaro

FT

Mae damcaniaeth Erikson wedi cael ei beirniadu oherwydd nad yw hi’n eglur pa brofiadau
sy’n caniatáu i’r unigolyn symud ymlaen yn llwyddiannus i’r cam nesaf a datrys y gwrthdaro
mewnol. Mae ei ddamcaniaeth yn llywio ymarfer heddiw gan ei bod hi’n rhoi trosolwg
o ddatblygiad cymdeithasol ar draws y rhychwant oes, ac yn pwysleisio pwysigrwydd
perthnasoedd cymdeithasol mewn datblygiad. Hefyd, mae ymchwil Erikson ar bwysigrwydd
hunaniaeth wedi llywio astudiaethau mwy diweddar. Mae’r rhain yn cytuno bod gan y rhai
sy’n datblygu ymdeimlad cryfach o’r hunan ac o hunaniaeth bersonol yn ystod blynyddoedd
yr arddegau berthnasoedd personol mwy llwyddiannus yn ystod oedolaeth gynnar. Ond mae
ymchwil i’r gwrthwyneb sy’n awgrymu bod hunaniaeth yn dal i ffurfio pan mae person yn
oedolyn.

Cyfnod bywyd

Ymddiriedaeth

mis

yn erbyn

er mwyn cael bwyd, cariad,

GOBAITH – Os yw’r plentyn yn datblygu

ymddiriedaeth, bydd yn teimlo’n ddiogel.

Diffyg

magwraeth ac mae ei allu i

Os yw’r person sy’n rhoi gofal yn annigonol

Ymddiriedaeth

ddatblygu ymddiriedaeth yn

neu’n anghyson, bydd y plentyn yn datblygu

seiliedig ar y person sy’n rhoi

diffyg ymddiriedaeth ac yn credu bod y byd yn

gofal.

annarogan ac na fydd ei anghenion yn cael eu

A

Mae’r plentyn yn hollol ddibynnol

Canlyniad

Geni i 18

bodloni.

2-3 oed

Ymreolaeth yn

Yn ystod y cam hwn, mae plant

EWYLLYS – Efallai fod plant sy’n cael anhawster

erbyn Cywilydd

yn datblygu mwy o reolaeth

gyda dysgu mynd i’r toiled yn teimlo nad oes

ac Amheuaeth

bersonol ac yn dod yn annibynnol ganddyn nhw reolaeth gorfforol ac yn teimlo

R

Damcaniaethau ac egwyddorion datblygiad plant

Beirniadaeth ar ddamcaniaeth seicogymdeithasol
Erikson

cywilydd oherwydd eu damweiniau. Bydd y

syml am ddewisiadau a hoff

plant sy’n llwyddo yn teimlo ymreolaeth ond

ddewisiadau a gwneud rhai

bydd y rhai sy’n methu yn teimlo cywilydd ac

gweithredoedd ar ei ben ei hun.

amheuaeth.

Dyfeisgarwch

Yn ystod trydydd cam datblygiad

PWRPAS – Mae’r cam hwn yn ymwneud â

yn erbyn

seicogymdeithasol mae plant yn

mynnu rheolaeth a phŵer dros yr amgylchedd

Euogrwydd

dechrau cael pŵer a rheolaeth

lle mae plant yn datblygu ymdeimlad o

dros y byd drwy ryngweithiadau

bwrpas. Os yw plant yn ceisio rheoli eu

cymdeithasol a chyfarwyddo

hamgylchedd yn ormodol, efallai bydd pobl

chwarae.

yn anghymeradwyo, gan achosi teimladau o

D

gan wneud penderfyniadau

3-5 oed

euogrwydd.
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Oedran
6-11 oed

Gwrthdaro

Cyfnod bywyd

Canlyniad

Diwydrwydd

Drwy ryngweithiadau

HYDER – Mae plant sy’n cael eu canmol gan

yn erbyn

cymdeithasol ac addysg, mae

athrawon a rhieni yn credu ynddyn nhw eu

Israddoldeb

plant yn ymfalchïo yn eu

hunain ac yn eu gallu eu hunain. Mae plant

cyflawniadau. Mae angen i

nad ydyn nhw’n cael eu canmol neu eu

blant o’r oedran hwn ymdopi â

hannog yn amau eu sgiliau a’u gallu eu hunain.

disgwyliadau, yn gymdeithasol

Mae cael cydbwysedd yn ystod y cam hwn yn

ac yn eu dysgu. Mae’r rhai sy’n

arwain at gymhwysedd lle mae plant yn credu

llwyddo yn teimlo eu bod yn

yn eu gallu eu hunain.

cyflawni ond mae’r rhai sy’n
12-18 oed Hunaniaeth yn
erbyn Dryswch

FT

methu yn teimlo’n israddol.
Y cam hwn yw lle mae

FFYDDLONDEB – Yn ystod y cam hwn, os

hunaniaeth bersonol yn cael ei

yw’n llwyddiannus, credai Erikson ein bod

datblygu a fydd yn dylanwadu

yn datblygu ffyddlondeb, a esboniodd fel

arnom drwy gydol ein bywydau.

gallu byw yn ôl safonau a disgwyliadau’r

Mae angen i bobl ifanc ddatblygu

gymdeithas. Mae’n rhoi pwyslais ar ddatblygu

eu hymdeimlad o’r hunan a

hunaniaeth ego.

hunaniaeth bersonol.
19-40 oed Agosatrwydd yn

Yn y cam hwn, credai Erikson

CARIAD – Dywedodd Erikson fod angen

fod angen i unigolion gael

ymdeimlad cryf o’r hunan ar gyfer y cam hwn

perthnasoedd agos a chariadus.

gan fod pob un o’i gamau’n adeiladu ar y cam

Mae methiant yn arwain at

seicogymdeithasol blaenorol. Mae’n credu

unigrwydd ac ynysu ac yn ystod

bod angen hunaniaeth bersonol gref ar gyfer

y cam hwn rydyn ni’n archwilio

perthnasoedd cryf a bod perthnasoedd llai

perthnasoedd personol.

ymrwymedig gan y rhai sydd ag ymdeimlad

A

erbyn Unigedd

gwannach o’r hunan.

Ar y cam hwn, mae angen i

GOFAL – Er mwyn cyflawni yn y cam hwn,

yn erbyn

unigolion feithrin rhywbeth a

mae angen i ni ymfalchïo yn ein cyflawniadau

Marweidd-dra

fydd yn waddol iddyn nhw, fel

a gwylio ein plant yn datblygu. Mae’n bosibl

R

40-65 oed Cynhyrchiol

cael plant neu gyfrannu rhywbeth gweld perthynas lwyddiannus fel cyflawniad.
cadarnhaol i’r gymdeithas. Mae
llwyddiant yn y cam hwn yn

D

gwneud i ni deimlo’n ddefnyddiol
a’n bod ni wedi cyflawni rhywbeth
yn ein bywydau.

65+ oed

Uniondeb

Mae’r cam seicogymdeithasol

DOETHINEB – Efallai bydd unigolion sy’n

terfynol yn digwydd yn ystod

aflwyddiannus yn y cam hwn yn teimlo eu

henaint pan rydyn ni’n adfyfyrio

bod wedi gwastraffu eu bywydau ac maen

ar fywyd a’r angen am deimlo

nhw’n gallu mynd yn chwerw. Bydd y rhai sy’n

cyflawniad sy’n arwain at

adfyfyrio ar eu bywydau ac yn teimlo boddhad

deimladau o ddoethineb, tra

ynghylch yr hyn y maen nhw wedi’i gyflawni yn

mae methiant yn gallu arwain at

cael doethineb.

edifarhau sy’n arwain at dristwch.
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Pennod 6: Yr Ymagwedd Ddyneiddiol at Ddatblygiad

Yr Ym a g wedd D dy nei d d i o l at
Dd a tb ly g ia d - Rog ers a M as l o w

FT

Roedd Carl Rogers yn seicolegydd ac yn ddamcaniaethwr dylanwadol yn yr ymagwedd
ddyneiddiol at seicoleg a datblygiad. Cynigiodd ymagwedd ddyneiddiol at seicoleg wrth iddo
chwilio am ddamcaniaeth newydd a oedd yn cyfateb i’w ymchwil, ei arsylwadau a’i gredoau. Er
mai Carl Rogers oedd y cyntaf i ddefnyddio’r ymagwedd hon, Maslow a ddyfeisiodd y term
seicoleg ddyneiddiol. Mae damcaniaeth Maslow yn seiliedig ar fod angen i fodau dynol ganfod
cyflwr o gyflawniad o’r enw hunanwireddu, lle mae person yn cyrraedd lefel uchaf ei allu.
Ymchwiliodd Maslow i bersonoliaethau llawer o bobl lwyddiannus, gan gynnwys Albert Einstein
ac Abraham Lincoln. Gwelodd eu bod yn rhannu nifer o nodweddion personoliaeth, fel bod yn
greadigol, yn gariadus ac yn dosturiol.

A

Diffiniadau allweddol

Cyfannol – yn ymwneud â’r cyfan yn hytrach na gwahanu’n rhannau.

R

Seicoleg ddyneiddiol – safbwynt seicolegol a ddaeth i’r amlwg ynghanol
yr 20fed ganrif er mwyn ymateb i ddamcaniaeth seicdreiddiol ac
ymddygiadaeth. Mae’r ymagwedd hon yn canolbwyntio ar ysfa gynhenid
unigolyn tuag at hunanwireddu a chreadigrwydd.
Cyfathiant – enghraifft neu bwynt o gytundeb neu gyfatebiaeth rhwng yr
hunan delfrydol a’r hunan gwirioneddol yn namcaniaeth personoliaeth
ddyneiddiol Rogers.

D

Hierarchaeth Anghenion Maslow
Damcaniaeth enwocaf Maslow yw hierarchaeth anghenion. Mae’n credu bod gan bob bod
dynol yr un anghenion, a bod angen bodloni’r anghenion hyn mewn trefn benodol. Mae’n
cyflwyno’r anghenion hyn ar ffurf pyramid, gydag anghenion corfforol mwyaf sylfaenol
unigolyn ar y gwaelod ac yn cyrraedd hunanwireddu ar y brig. Mae’n rhaid cyflawni pob cam
o’r pyramid cyn symud ymlaen i’r cam nesaf a’r lefelau anghenion uwch.
Dywedodd Maslow fod yn rhaid i anghenion unigolion gael eu bodloni ar bob cam er mwyn
symud i’r un nesaf. Roedd angen bodloni’r anghenion ar bob cam yn llwyddiannus er mwyn i’r
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bersonoliaeth ddatblygu. Y lefel anghenion uchaf, sef hunanwireddu, yw pan rydyn ni’n
cyrraedd ein potensial llawn ac felly lefel uchaf iechyd seicolegol. Mae gwaith Maslow yn bwysig
oherwydd ei fod yn astudio sut mae’r rhai sydd heb broblemau seicolegol yn gallu cyrraedd
iechyd seicolegol. Credai Maslow fod y rhai a oedd yn cyrraedd hunanwireddu yn llwyddo i
gyflawni llawer yn eu bywydau, eu bod nhw’n fwy gwydn ac yn ffurfio perthnasoedd iach.
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A

FT

li
do dd,

Beirniadaeth ar ddamcaniaethau Maslow

D

Beirniadwyd damcaniaethau Maslow am ddangos tuedd ddiwylliannol oherwydd, er mwyn
cyrraedd hunanwireddu, yn gyntaf mae angen bodloni anghenion sicrwydd, diogelwch
economaidd a phersonol, a dydy hyn ddim yn bosibl ym mhob gwlad. Hefyd, seiliodd Maslow
ei byramid ar werthoedd a oedd yn gysylltiedig ag ideoleg a gwerthoedd diwylliant y Gorllewin.
Efallai nad yw hyn yn adlewyrchu rhai diwylliannau a chrefyddau eraill. Yn ogystal, beirniadwyd
ei waith am fod yn anwyddonol gan fod y canlyniadau’n oddrychol a does dim digon o gysonion i
sicrhau cywirdeb. Mae rhai’n dadlau hefyd bod Maslow yn canolbwyntio gormod ar yr unigolyn
ac nid ar sut gall y gymdeithas effeithio ar bersonoliaeth. Beirniadwyd Rogers hefyd am ddiffyg
tystiolaeth wyddonol ac am natur oddrychol ei waith.
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Damcaniaethau Carl Rogers

•

•
•

FT

•

A

•

Seicolegydd dyneiddiol oedd Carl Rogers a oedd yn teimlo bod hunanwireddu’n bwysig
er mwyn llunio personoliaeth.
Mae Rogers yn rhannu’r hunan yn ddau gategori: yr hunan delfrydol, sef y person
rydych chi eisiau bod, a’r hunan gwirioneddol, sef pwy ydych chi go iawn.
Credai fod bodau dynol yn datblygu’r cysyniad o hunan delfrydol, ac mai cyfathiant yw
pa mor agos mae’r hunan delfrydol yn cyfateb i’r hunan gwirioneddol.
Mae damcaniaethau Rogers a Maslow yn canolbwyntio ar ddewisiadau unigolion ac ar
ddefnyddio ewyllys rhydd a phenderfyniad i ddod yn berson gorau posibl a chyrraedd
ein potensial llawn.
Credai Rogers, os ydyn ni’n datblygu ein personoliaeth drwy brofiadau ac yn anelu at
gyrraedd ein potensial yn gyson, y gallwn ni gyrraedd y ’bywyd da’.
Credai Rogers fod ’agwedd gadarnhaol ddiamod’ neu ’gariad diamod’ yn hynod bwysig
a’u bod yn galluogi’r unigolyn i hunanwireddu’n llawn a chael cyfathiant. Ond mae gan
y rhai sy'n tyfu gyda 'chariad amodol' yn unig fwy o fwlch rhwng yr hunan delfrydol a'r
hunan gwirioneddol.

D

R

Damcaniaethau ac egwyddorion datblygiad plant

•
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Chapter 7: Damcaniaethau ymddygiadol ynghylch
datblygiad plant

Dam ca ni a et ha u y mddy g i ad o l
yn ghylch da t bly g ia d pl an t

FT

Mae’r ymagwedd ymddygiadol yn ymagwedd bwysig at ddatblygiad plant. Daeth yn
ddylanwad pwysig mewn seicoleg yn ystod dechrau’r ugeinfed ganrif. Mae’r ymagwedd hon yn
canolbwyntio ar ymddygiad y mae’n bosibl ei arsylwi a’i feintioli. Gwelir hi fel ymagwedd fwy
gwyddonol at seicoleg na’r ymagwedd ddyneiddiol. Mae ymddygiadwyr yn credu bod modd
esbonio ymddygiad dynol yn nhermau’r ffactorau amgylcheddol sy’n dylanwadu arno. Mae
damcaniaethau ymddygiadol ynghylch datblygiad yn canolbwyntio ar esbonio ymddygiad fel
ymateb i wobrau, cosb ac atgyfnerthiad. Prif ddehonglwyr y ddamcaniaeth hon yw Ivan Pavlov,
John B. Watson a B.F. Skinner. Y ddwy ddamcaniaeth fwyaf dylanwadol yw cyflyru clasurol a
chyflyru gweithredol.

A

Ivan Pavlov a chyflyru clasurol

R

Mae damcaniaeth Pavlov yn dangos sut gallwn ni gyflyru unigolyn i ailadrodd gweithred heb
iddo sylweddoli ei fod wedi’i gyflyru i wneud hyn. Seicolegydd o Rwsia oedd Pavlov a wnaeth
arbrawf ar gŵn, a hwnnw’n cysylltu dau ysgogiad. Ysgogiad niwtral, nad yw’n cynhyrchu
ymateb, sef cloch yn yr achos hwn, ac ysgogiad heb ei gyflyru, sy’n cynhyrchu ymateb heb ei
gyflyru neu ymateb naturiol. Yn yr achos hwn, yr ysgogiad heb ei gyflyru oedd gweld ac arogli
bwyd y cŵn a’r ymateb heb ei gyflyru oedd bod y cŵn yn dechrau glafoerio wrth ymateb i’r
bwyd. Drwy gyflwyno’r ysgogiad niwtral (cloch) a’r ysgogiad heb ei gyflyru (bwyd) gyda’i gilydd,
bydd gwrthrych yr arbrawf yn cysylltu’r ddau. Canodd Pavlov y gloch dro ar ôl tro cyn bwydo’r
cŵn, a chafodd y cŵn eu cyflyru’n glasurol i lafoerio pan oedden nhw’n clywed y gloch, gan eu
bod nhw’n cysylltu sain y gloch â’r bwyd, hyd yn oed pan nad oedd y bwyd yno.

D

5. Mae’r ci yn gallu gweld ac arogli ei
fwyd; y bwyd yw’r ysgogiad heb ei
gyflyru.

6. Mae ci’n glafoerio wrth weld neu
arogli bwyd; dyma’r ymateb heb ei
gyflyru.
7. Mae Pavlov yn canu cloch bob tro
mae’r ci’n cael ei fwydo, mae’n
ailadrodd hyn dro ar ôl tro.

8. Mae’r ci’n dechrau cysylltu’r gloch â
chael ei fwydo.
9. Pan mae Pavlov yn canu’r gloch;
dyma’r ysgogiad wedi’i gyflyru.
10. Pan mae’r gloch yn canu, mae’r ci’n
glafoerio hyd yn oed pan nad yw’n
gallu arogli neu weld bwyd; dyma’r
ymateb wedi’i gyflyru.
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Cryfderau damcaniaeth Pavlov yw ei bod hi’n dangos sut rydyn ni’n dysgu o’n
hamgylchedd. Mae’n wyddonol gan ei bod hi’n seiliedig ar arsylwadau a wnaed yn
ystod arbrawf rheoledig, ond mae cyfyngiadau iddo oherwydd nad yw’n caniatáu ar
gyfer ewyllys rhydd yr unigolyn a bod pob person yn unigryw. Hefyd, mae’n symleiddio
natur gymhleth ymddygiad dynol. Yn ogystal, mae cyflyru clasurol yn lleihau patrymau
cymhleth o ymddygiad yn rhannau bach er mwyn eu profi’n wyddonol, a dydy hyn ddim
yn rhoi’r darlun cyflawn o ymddygiad dynol.

Damcaniaethau John B. Watson.

A

Ymddygiadwr oedd John Watson. Honnai fod cyflyru clasurol yn gallu esbonio pob seicoleg
ddynol, ac mai ymateb i ysgogiad yn unig oedd hyn. Credai ei bod hi’n bosibl esbonio
datblygiad iaith ac emosiwn hyd yn oed, drwy’r broses hon yn unig. Gwnaeth Watson
‘Arbrawf Albert Bach’, lle roedd plentyn naw mis oed yn cael ei gyflwyno i amrywiaeth o
eitemau, gan gynnwys llygoden fawr wen. Ar y dechrau, doedd Albert ddim yn dangos ei fod
yn ofni’r llygoden fawr, ond yr ychydig droeon nesaf,
wrth i Watson ddangos y llygoden fawr i Albert,
gwnaeth sŵn uchel sydyn â morthwyl a wnaeth i
Albert grio. Wedyn, byddai Albert yn crio bob tro y
byddai’n gweld y llygoden fawr, er nad oedd Watson
yn dal i wneud y sŵn uchel. Fel hyn, cafodd Albert
ei gyflyru’n glasurol i ofni’r llygoden fawr. Gwaith
mwyaf dylanwadol Watson oedd ei astudiaeth o
emosiynau. Credai fod emosiynau fel cariad, dicter
ac ofn yn cael eu dysgu ac nad oedden nhw’n
bresennol mewn plant adeg eu geni, ac mai dim ond
ymateb corfforol i ysgogiadau oedden nhw.

R
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Beirniadaeth ar ddamcaniaeth Pavlov

D

Defnyddiodd Watson ‘Arbrawf Albert Bach’ i honni y gallai rhieni gyflyru eu plant i ymddwyn
mewn ffordd benodol, ac mae’n enwog am ddweud y gallai gyflyru unrhyw blentyn i lwyddo
mewn unrhyw fath o swydd o’i ddewis drwy gyflyru clasurol.

Beirniadaeth ar ddamcaniaeth Watson
Roedd Watson yn pwysleisio pwysigrwydd magwraeth a’r posibilrwydd y gallai plentyn ddod yn
unrhyw beth o’i ddewis mewn bywyd. Hefyd, roedd yn sylweddoli arwyddocâd yr amgylchedd
yn natblygiad plant a phwysigrwydd amgylchedd cadarnhaol a meithringar i ddatblygiad
emosiynol iach plentyn. Roedd dull Watson o ymdrin ag Albert bach yn cael ei weld yn anfoesegol
oherwydd ei fod yn cyflyru’r plentyn i deimlo ofn a thrallod, ac oherwydd na cheisiodd wneud
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i Albert beidio ag ofni llygod mawr eto. Hefyd, roedd yn cydnabod pwysigrwydd magwraeth yn
natblygiad plant, ond yn credu y dylai plant gael eu trin fel oedolion, heb gael llawer o gariad
a sylw, gan y bydden nhw’n datblygu disgwyliadau afrealistig o’r byd – safbwynt a gafodd ei
feirniadu’n eang.

B. F. Skinner a chyflyru gweithredol

FT

Datblygodd B.F. Skinner ddamcaniaeth cyflyru gweithredol lle mae canlyniad ymateb person yn
penderfynu a yw’r ymateb hwn yn cael ei ailadrodd ai peidio. Canlyniad cyflyru gweithredol yw
bod ymddygiad sy’n cael ei atgyfnerthu neu ei wobrwyo’n cael ei ailadrodd, a bod ymddygiad
sy’n cael ei gosbi’n cael ei ddileu neu ei ddangos yn llai aml.

A

Datblygodd damcaniaethau Skinner o gyflyru clasurol Pavlov a Watson, ond credai fod cyflyru
clasurol yn rhy syml i esbonio cymhlethdodau ymddygiad dynol. Credai mai’r ffordd orau
o astudio ymddygiad oedd edrych ar ei achosion a’i ymatebion. Roedd ei waith yn seiliedig
ar ddamcaniaeth gynharach o’r enw ‘Deddf Effaith Thorndike’ lle mae ymddygiad sydd â
chanlyniadau dymunol yn cael ei ailadrodd. Defnyddiodd Skinner y term atgyfnerthiad i
esbonio sut bydd ymddygiad sy’n cael ei atgyfnerthu yn cael ei ailadrodd ac mae ymddygiad
nad yw’n cael ei atgyfnerthu yn cael ei ddileu.
Gwnaeth Skinner arbrofion gan ddefnyddio ‘bocs Skinner’ neu siambr cyflyru gweithredol.
Drwy hyn, astudiodd ymddygiad llygod mawr yn wrthrychol mewn cyfnod penodol o amser,
lle roedd yn gwobrwyo neu’n cosbi rhai mathau o ymddygiad fel gwasgu lifer.

R

Ymateb neu weithredydd yn ôl Skinner

•

•

D

•

Gweithredydd niwtral – Heb fod yn ei gwneud hi’n fwy neu’n llai tebygol y bydd
ymddygiad yn cael ei ailadrodd.
Atgyfnerthyddion – Ymatebion i ymddygiad sy’n ei gwneud hi’n fwy tebygol y bydd yn
cael ei ailadrodd. Gall yr effeithiau hyn fod naill ai’n gadarnhaol neu’n negyddol.
Cosbwyr – Ymatebion sy’n ei gwneud hi’n llai tebygol y bydd yr ymddygiad yn cael ei
ailadrodd.

Atgyfnerthiad cadarnhaol
Credai Skinner fod atgyfnerthiad cadarnhaol i ymateb ac ymddygiad yn cael ei gryfhau gan
wobrau, fel bod yr ymddygiad hwn yn cael ei ailadrodd. Dangosodd sut roedd hyn yn gweithio
drwy osod llygoden fawr mewn ‘bocs Skinner’ gyda lifer ar yr ochr. Bob tro y byddai’r llygoden
fawr yn cyffwrdd â’r lifer yn ddamweiniol, byddai’n gollwng pelen o fwyd. Mewn dim o dro,
dysgodd y llygoden fawr i fynd yn syth at y lifer wrth gael ei rhoi yn y bocs, gan ailadrodd yr
ymddygiad a ddymunir.
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Dangosodd Skinner sut roedd hi’n bosibl gwobrwyo anifeiliaid hefyd drwy gael gwared ar
ysgogiad annifyr. Gosododd Skinner lygoden fawr ym ‘mlwch Skinner’ ac anfon cerrynt trydan
drwy’r bocs, a fyddai’n anghyfforddus i’r llygoden fawr. Bob tro y byddai’r llygoden fawr yn
bwrw’r lifer, byddai’r cerrynt yn diffodd. Yna, dysgodd y llygoden fawr i wasgu’r lifer dro ar ôl
tro er mwyn cael gwared ar y cerrynt trydan. Yna dyma Skinner yn cynnau golau yn union cyn
troi’r cerrynt trydan ymlaen, a dysgodd y llygod mawr i wasgu’r lifer wrth i’r golau gynnau er
mwyn osgoi’r cerrynt trydan. Galwodd Skinner yr ymatebion hyn a ddysgodd y llygod mawr yn
‘dysgu dianc’ a ‘dysgu osgoi’.

Cosb

Dyma’r gwrthwyneb i atgyfnerthiad ac mae’n gallu lleihau ymddygiad nas dymunir. Mae’n aml
yn cael ei ddrysu ag atgyfnerthiad negyddol ond dydy e ddim yr un fath oherwydd bod cosb
yn gallu achosi yn hytrach na gwella problemau ymddygiadol mewn ffyrdd amrywiol; mae’r
ymddygiad yn dychwelyd pan mae’r gosb ar ben; mae cosb yn cynyddu ymosodedd, mae’n
creu ofn. Mae atgyfnerthiad yn gwobrwyo ymddygiad a ddymunir ond mae cosb yn dangos yn
unig i unigolyn pa ymddygiad na ddylai ei ddangos, nid sut dylai ymddwyn yn lle hynny.

A

Beirniadaeth ar ddamcaniaethau Skinner

Mae damcaniaeth Skinner yn nodweddiadol o’r ymagwedd ymddygiadol gan ei bod hi’n gweld
seicoleg fel gwyddoniaeth, a chafodd arbrofion Skinner eu gwneud mewn labordy o dan
amodau rheoledig. Mae ymddygiadaeth yn ymwneud â dysgu o’r amgylchedd; dangosodd y
llygod mawr ymddygiad penodol a dysgon nhw i’w ailadrodd oherwydd eu bod nhw’n cael eu
gwobrwyo â bwyd. Cyflyru gweithredol yw hyn. Doedd Skinner, fel ymddygiadwyr eraill, ddim yn
gweld llawer o wahaniaeth rhwng astudio ymddygiad llygod mawr ac ymddygiad bodau dynol.
Mae seicolegwyr eraill yn dadlau bod bodau dynol yn wahanol yn seicolegol i anifeiliaid a’u bod
yn cael profiadau gwahanol, a bod ganddyn nhw alluoedd gwybyddol, fel cof a rhesymu. Dydy
cyflyru gweithredol ddim yn ystyried ffactorau gwybyddol sy’n gallu dylanwadu ar ymddygiad.

D

R
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Atgyfnerthiad negyddol

Profi eich gwybodaeth:
1. Diffiniwch y term cyflyru.
2. Esboniwch atgyfnerthiad cadarnhaol.
3. Esboniwch sut mae damcaniaethau Skinner yn dylanwadu ar ffyrdd o hybu
ymddygiad cadarnhaol mewn lleoliad gofal plant.
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Piaget a’r ddamcaniaeth luniadaethol

Jean Piaget oedd un o’r seicolegwyr cyntaf i ymchwilio i’r ffordd y mae plant yn datblygu’n
wybyddol. Ei ddamcaniaeth oedd bod deallusrwydd plant yn datblygu wrth iddyn nhw dyfu ac
nad caffael gwybodaeth yn unig yw dysgu, ond bod angen i’r plentyn lunio model o’r byd drwy
ei broses wybyddol y mae’n gallu adeiladu arno. Credai Piaget fod plant yn llunio’r byd hwn
drwy ryngweithio â’u hamgylchedd a symud ymlaen drwy gyfres o gamau sy’n dibynnu ar eu
hoedran.

A

Camau Piaget yw:

Geni i 18 mis–24 mis

Y cam synhwyraidd-weithredol – nod y plentyn yw
datblygu sefydlogrwydd gwrthrych

2-7 oed

Y cam cynweithredol – nod y plentyn yw datblygu
meddwl symbolaidd
Y cam gweithredu diriaethol – nod y plentyn yw
datblygu meddwl rhesymegol

R

7 -11 oed

O 12 oed ymlaen

Y cam gweithredu ffurfiol – nod y plentyn yw datblygu
meddwl haniaethol

D

Credai Piaget fod y dilyniant hwn o gamau yr un fath i bob plentyn a’u bod yn dilyn yr un drefn
bob amser ond nid ar yr un cyflymdra bob amser. Credai fod y camau hyn yr un fath, beth
bynnag yw cefndir neu ddiwylliant y plentyn. Astudiodd Piaget blant o fabandod i lasoed drwy
arsylwi tri o’i blant ei hun. Ysgrifennodd adroddiadau dyddiol amdanyn nhw, yn disgrifio sut
roedden nhw’n datblygu. Hefyd, gwnaeth arsylwadau a chyfweliadau â phlant hŷn. Roedd gan
Piaget ddiddordeb mewn sut roedd plant yn dechrau dod i ddeall cysyniadau fel amser, rhifau
a maint. Drwy ei ymchwil, datblygodd Piaget y damcaniaethau canlynol am ddatblygiad plant.
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•
•
•
•

A

Fel lluniadaethwr, mae Piaget yn credu bod plant yn llunio neu’n adeiladu gwybodaeth yn
weithredol drostyn nhw eu hunain, a’u bod wrthi’n chwilio am atebion i broblemau, sef y
sylfaen ar gyfer dysgu drwy ddarganfod a dysgu drwy brofiad, sy’n rhan hanfodol o addysg
Blynyddoedd Cynnar heddiw. Mae plant yn ychwanegu gwybodaeth newydd at gysyniadau
presennol, gan eu gwneud nhw’n fwy cymhleth. Mae profiadau newydd plant yn rhan o
ryngweithio rhwng natur, sef eu prosesau gwybyddol etifeddol, a magwraeth, sef sut maen
nhw’n rhyngweithio â phrofiadau a chyfleoedd yn eu hamgylchedd. Mae damcaniaeth Piaget yn
cael ei galw’n ddamcaniaeth camau gan fod plant yn symud drwy set o gamau yn eu datblygiad
deallusol. Credai Piaget fod yn rhaid i blant gyrraedd cam penodol yn eu datblygiad cyn gallu
symud ymlaen i’r un nesaf. Credai fod pob cam newydd yn ddatblygiad o un cynharach ac yn
ymwneud ag ail-lunio a thrawsnewid eu gwybodaeth flaenorol.

R
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•

Mae plant yn gweld y byd mewn ffordd wahanol i oedolion ac maen nhw’n meddwl yn
wahanol.
Mae plant yn rhyngweithio’n weithredol â’u hamgylchedd er mwyn adeiladu eu
gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r byd. Dydyn nhw ddim yn dibynnu ar oedolion i
ddatblygu’r ddealltwriaeth hon.
Er mwyn deall sut mae plentyn yn rhesymu, mae angen i ni edrych ar bethau o’i
safbwynt.
Mae datblygiad plentyn yn seiliedig ar ei aeddfediad (oedran) a’i ryngweithio â’r
amgylchedd.
Mae pob cam datblygiad yn ymwneud â math gwahanol o ddeallusrwydd a phroses
meddwl.
Doedd Piaget ddim yn credu bod rhaid cyrraedd pob cam ar oedran penodol, ond
byddai’r disgrifiadau o bob cam yn adlewyrchu’r oedran cyfartalog y byddai plentyn yn
ei gyrraedd.

FT

•

Nodweddion a newidiadau datblygiad ym mhob un o gamau datblygiad Piaget

Cam datblygiad

•

Mae’r plentyn yn dysgu am y byd drwy archwilio’r amgylchedd drwy ei
synhwyrau a’i weithredoedd.
Mae llawer o alluoedd gwybyddol yn datblygu, fel sefydlogrwydd
gwrthrych, hunanadnabyddiaeth a chwarae cynrychiadol.
Mae’n dechrau cynrychioli’r byd yn feddyliol.
Pan mae tua 8 mis oed, mae’r plentyn yn dechrau deall sefydlogrwydd
gwrthrychau a’u bod nhw’n bodoli hyd yn oed os nad ydyn nhw’n
gallu eu gweld nhw, ac mae’n chwilio amdanyn nhw pan maen nhw’n
diflannu.
Mae datblygiad iaith yn dechrau ac mae’r plentyn yn dechrau deall bod
geiriau’n cynrychioli gwrthrychau neu deimladau.

D

Y cam
synhwyraiddweithredol

Nodweddion y cam a newidiadau datblygiad

•
•
•

•
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•
•
•
•

Y cam
gweithredu
diriaethol

•
•

•

Y cam
gweithredu
ffurfiol

•
•

Sgemâu

Mae plant yn gallu meddwl yn rhesymegol am ddigwyddiadau
diriaethol, gan ddeall eu bod nhw’n gallu trin pethau o’u cwmpas nhw.
Mae plant yn gallu cildroi digwyddiadau’n feddyliol, ac yn deall, er
efallai fod pethau’n newid eu siâp, eu bod nhw yr un fath. Mae plant yn
dechrau gweithio pethau allan yn eu pen.
Mae plant yn dod yn llai myfïol ac yn dechrau meddwl am sut gall pobl
eraill deimlo neu feddwl yn wahanol.
Mae gweithredu ffurfiol yn digwydd ar syniadau, yn hytrach na
gweithredu diriaethol sy’n digwydd ar bethau.
Mae’r plentyn yn gallu deall syniadau haniaethol ac yn dechrau
meddwl mewn ffordd wyddonol.
Mae’r plentyn yn gallu meddwl am broblemau damcaniaethol a
phenderfynu ar amrywiaeth o atebion.

A

•

Mae plant yn gallu cynrychioli’r byd drwy iaith a delweddu meddyliol.
Mae plant yn gallu meddwl yn symbolaidd, lle mae gwrthrych neu air
yn gallu cynrychioli rhywbeth arall.
Mae plant yn dangos animistiaeth lle mae gan deganau neu ddoliau
feddyliau a theimladau.
Mae’r plentyn yn meddwl yn fyfïol, yn seiliedig ar ei safbwynt o’r byd.

FT

Y cam
cynweithredol

D

R

Credai Piaget nad yw gwybodaeth yn datblygu
o brofiadau’n unig, ond bod gennym flociau
adeiladu mewnol o’r enw sgemâu sy’n ein
helpu i wneud synnwyr o’r byd o’n cwmpas
ni. Mae’r sgemâu hyn yn ffordd o drefnu
gwybodaeth pan rydyn ni’n profi’r byd o’n
cwmpas ni. Maen nhw’n ein helpu ni i brosesu
gwybodaeth newydd a chynyddu nifer ein
sgemâu a’u cymhlethdod.

Termau allweddol
Sgemâu
Addasiad
Cymathiad
Cymhwysiad
Ecwilibriwm

Addasiad

Credai Piaget mai proses oedd datblygiad gwybyddol lle rydyn ni’n addasu i’r byd drwy
gymathiad, cymhwysiad, ac ecwilibriwm. Drwy gymathiad rydyn ni’n ffitio gwybodaeth newydd
mewn sgema presennol. Er mwyn gwneud synnwyr o’r wybodaeth hon, mae angen i ni ei ffitio
i mewn gyda’r wybodaeth sydd gennym yn barod. Er enghraifft, efallai bydd plentyn yn gweld
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Cymhwysiad yw pan rydyn ni’n newid sgema presennol i gynnwys gwybodaeth newydd, gan
addasu’r wybodaeth sydd gennym yn barod er mwyn ychwanegu gwybodaeth newydd. Er
enghraifft, bydd y plentyn yn ychwanegu’r wybodaeth nad ceffyl streipïog yw sebra, ond anifail
hollol wahanol. Credai Piaget fod angen trefn a strwythur ar feddyliau, ac nad ydy plant yn
hoffi gwybodaeth sy’n gwrth-ddweud gwybodaeth sy’n wybyddus yn barod.

FT

Ecwilibriwm yw’r hyn sy’n digwydd pan mae sgemâu plentyn yn gallu cymhwyso gwybodaeth
newydd. Credai Piaget fod ecwilibriwm yn bwysig er mwyn gyrru’r broses o ddysgu, drwy fod
angen adfer cydbwysedd drwy gymhathu a chymhwyso gwybodaeth newydd.

Sut mae damcaniaethau Piaget yn gysylltiedig â dysgu
plant

A

Mae Piaget yn un o’r damcaniaethwyr mwyaf dylanwadol
wrth lywio arferion mewn addysg plant ers blynyddoedd
lawer. Roedd adroddiad Plowden (1966) yn seiliedig ar
adolygiad o addysg gynradd, a dylanwadodd ar bolisïau
ac arferion mewn addysg yn seiliedig ar ddamcaniaethau
Piaget. Damcaniaethau Piaget yw’r sail i’r Cyfnod Sylfaen
yng Nghymru, sy’n hybu dysgu plant drwy chwarae a
dysgu drwy brofiad. Mae damcaniaethau Piaget yn rhoi
pwyslais ar ddysgu gweithredol yn hytrach na dysgu
goddefol. Mae archwilio’r byd a dysgu drwy ddarganfod
yn agweddau allweddol ar y Cyfnod Sylfaen ac ar lawer
o feysydd llafur addysgol eraill heddiw. Hefyd, mae
athrawon yn pwysleisio gweithgareddau myfyriwr-ganolog
lle mae plant yn dysgu drwy ddarganfod yn weithredol yn
hytrach nag addysgu uniongyrchol. Ar y broses ddysgu
mae’r pwyslais, yn hytrach nag ar y cynnyrch terfynol.

D

R
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llun o sebra ac yn credu mai ceffyl streipïog yw e oherwydd nad yw wedi dysgu beth yw sebra
eto.

Hefyd, roedd Piaget yn pwysleisio pwysigrwydd arsylwi plant i asesu eu lefel datblygiad er mwyn
cynllunio gweithgareddau sy’n briodol i oedran a cham. Mae hyn yn rhan bwysig o gynllunio
sesiynau mewn lleoliadau. Mewn lleoliadau gwaith, mae plant yn cael llawer o gyfleoedd i
ddysgu a datblygu ac maen nhw’n cael cyfle i ddefnyddio unrhyw adnoddau a deunyddiau sy’n
angenrheidiol i’r dasg. Mae ganddyn nhw fynediad at yr holl adnoddau sydd eu hangen arnyn
nhw ac maen nhw’n cael gwaith sy’n briodol i’w hoedran a’u gallu. Mae deall damcaniaethau
Piaget o fudd mawr i ymarfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae Piaget yn adnabyddus am ei gamau
datblygiad, ond mae’r camau hyn yn aml yn gamau eang iawn nad ydyn nhw’n ystyried pob
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plentyn a’i anghenion. Dydy camau datblygiad Piaget ddim yn ystyried nad yw pob plentyn
yn datblygu’n normal; mae gan lawer o blant anghenion dysgu ychwanegol nad yw Piaget yn
eu trafod. Mae damcaniaeth Piaget yn seiliedig ar sut mae plant yn dysgu drwy chwarae a
manteision dysgu drwy chwarae. Hefyd, mae ei ddamcaniaeth yn rhoi sylfaen eglur i addysg
plant. Mae’n galluogi gweithwyr proffesiynol i gael gwybodaeth am sut dylen nhw weithio gyda
phlant a sicrhau bod plant yn cael y cyfleoedd cywir.

FT

Mae Piaget wedi bod yn hynod o ddylanwadol o ran newid ein barn ar sut mae plant yn gweld
y byd. Ef oedd y seicolegydd cyntaf i fynd ati’n systematig i arsylwi datblygiad gwybyddol
ac ymchwilio iddo, ac i ddatblygu damcaniaeth yn seiliedig ar gamau datblygiad plant. Mae
Piaget wedi cael ei feirniadu am beidio ag ystyried diwylliant neu leoliad cymdeithasol yn ei
astudiaethau, ac am beidio ag ystyried effeithiau rhyngweithio cymdeithasol neu ddiffyg hyn
ar ddatblygiad gwybyddol.

Damcaniaeth Gymdeithasol-ddiwylliannol Lev
Vygotsky

R

A

Er bod gwaith Piaget yn ddylanwadol o
ran llywio ein dealltwriaeth o ddatblygiad
gwybyddol plant, mae damcaniaethwyr eraill
wedi datblygu syniadau Piaget ymhellach
er mwyn ystyried effeithiau ffactorau eraill,
fel rhyngweithio cymdeithasol ac iaith, ar
ddatblygiad plant.

Geiriau allweddol
Y Parth Datblygiad
Procsimol
Fframweithiau
Person arall mwy
gwybodus

D

Mae gwaith Lev Vygotsky wedi llywio llawer
o’r ymchwil diweddar i ddatblygiad gwybyddol
plant a’r enw arno yw’r ddamcaniaeth
gymdeithasol-ddiwylliannol. Yn wahanol i Piaget, pwysleisiodd Vygotsky rôl rhyngweithiadau
cymdeithasol plant yn eu datblygiad gwybyddol. Credai Piaget fod yn rhaid i blant ddatblygu
i gam penodol cyn y gall dysgu ddigwydd, ond credai Vygotsky fod dysgu cymdeithasol yn
dod cyn datblygiad. Yn ôl Vygotsky, mae dysgu’n digwydd drwy ryngweithio cymdeithasol â
‘pherson arall mwy gwybodus’ (more knowledgable other (MKO)), sy’n modelu ymddygiad
neu’n rhoi cyfarwyddiadau. Mae’r MKO yn rhywun sy’n fwy abl neu sy’n deall tasg benodol yn
well. Gall yr MKO fod yn athro neu’n rhiant, ond hefyd gall fod yn blentyn neu’n gyfoed arall
sy’n hŷn neu’n nes ymlaen yn ei ddatblygiad mewn maes penodol.
Mae’r MKO yn rhan ganolog o ddamcaniaethau Vygotsky ar ‘Y Parth Datblygiad Procsimol’
(Zone of Proximal Development neu ZPD). Y ZPD yw’r gwahaniaeth rhwng yr hyn y mae
plentyn yn gallu ei gyflawni’n annibynnol a’r hyn y mae’n gallu ei gyflawni gyda help MKO.

Adran 2 | Pennod 8

59

FT

Damcaniaethau Vygotsky ar bwysigrwydd iaith yn
natblygiad plant

A

Credai Vygotsky fod lleferydd yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad plant a bod iaith yn
datblygu ar gyfer cyfathrebu drwy ryngweithio cymdeithasol. Credai mai wrth ddefnyddio iaith
mae oedolion yn trosglwyddo gwybodaeth i blant a bod tri math o iaith: lleferydd cymdeithasol
ar gyfer cyfathrebu ag eraill, sy’n datblygu pan mae plentyn tua dwy oed; lleferydd preifat
ar gyfer siarad â’r hunan sy’n ffurfio rhan o ddatblygiad deallusol; a lleferydd mewnol tawel
sy’n datblygu o leferydd preifat ac sy’n ffordd o reoleiddio’r hunan, ac sy’n datblygu pan mae
plentyn tua saith oed. Credai Vygotsky, pan mae plentyn yn cael ei eni, fod meddwl ac iaith yn
systemau ar wahân sy’n cyfuno pan mae plant yn dair oed wrth iddyn nhw ddechrau meddwl
yn eu pennau. Mae lleferydd ac iaith yn dod yn gyd-ddibynnol wrth i feddyliau’r plentyn ddod
yn eiriol. Credai Vygotsky mai iaith fewnol oedd yn hybu datblygiad gwybyddol. Damcaniaeth
Vygotsky oedd y gallai plant, drwy iaith fewnol a lleferydd preifat, gydweithredu â’u hunain
mewn tasgau a gweithredoedd, gan ddod yn MKO i’w hunain. Hefyd, credai fod plant yn gallu
cynllunio a threfnu eu meddyliau wrth wynebu tasgau cymhleth neu anodd.

R

Damcaniaethau ac egwyddorion datblygiad plant

Credai Vygotsky mai’r parth hwn yw lle mae plentyn yn gallu datblygu sgiliau drwy arweiniad
a chyfarwyddyd sensitif person arall. Yna, mae’r plentyn yn gallu defnyddio’r sgiliau hyn yn
annibynnol ac felly mae’n datblygu’n ddeallusol drwy ei allu i gwblhau tasgu mwy cymhleth a
defnyddio swyddogaeth wybyddol uwch. Credai Vygotsky fod rhyngweithio â chyfoedion yn
ffordd bwysig i blant ddatblygu eu dysgu. Mae’n annog hyn wrth gynllunio gweithgareddau
addysgu lle gall plant weithio ar y cyd, a lle mae plant mwy medrus yn gallu helpu’r rhai sy’n
llai cymwys i ddatblygu’r sgiliau hyn o fewn eu ZPD. Tiwtorial Cyfoedion Vygotsky yw’r enw ar
hyn yn aml.

Damcaniaeth Vygotsky ar waith yn y lleoliad

D

Mae gan ddamcaniaethau Vygotsky lawer o gymwysiadau ymarferol sy’n cael eu rhoi
ar waith mewn lleoliadau heddiw. Credai Vygotsky fod datblygiad gwybyddol yn dod o
ryngweithiadau cymdeithasol. Y term am ei ddamcaniaethau datblygiad plant yw lluniadaeth
gymdeithasol. Credai fod dwy lefel o ddysgu plant. Yn gyntaf, mae dysgu’n digwydd drwy
ryngweithio cymdeithasol ag eraill, ac yn ail, mae’r plentyn yn cynnwys y dysgu hwn yn ei
brosesau meddyliol. Mae damcaniaeth Vygotsky yn hybu addysgu plant- neu fyfyrwyr-ganolog
a chysyniad sgaffaldio. Sgaffaldio yw lle mae’r athro’n cynllunio tasg sy’n helpu’r plentyn i
strwythuro ei ddysgu, er mwyn ei symud o’i barth datblygiad procsimol i barth datblygiad
gwirioneddol gyda’r person arall mwy gwybodus yn ei gefnogi. Yma, mae’r plentyn yn dysgu
yn hytrach na chael gwybodaeth wedi’i bwydo iddo. Mae gwahaniaeth rhwng yr hyn y mae
plentyn yn gallu ei wneud yn annibynnol a’r hyn y mae’n gallu ei wneud gydag ychydig o
gymorth; dyma’i barth datblygiad procsimol. Mae sgaffaldio’n galluogi plant i lwyddo i gwblhau
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tasg neu ddatrys problem sydd y tu hwnt i’w gallu ar hyn o bryd. Fel ymarferwyr, rydyn ni’n
gallu codi pont rhwng gwybodaeth bresennol plentyn a’r wybodaeth newydd rydyn ni eisiau
iddo ei dysgu, drwy arsylwi’r plentyn a chynllunio’n briodol. Gyda’r gefnogaeth gywir, gall plant
adeiladu ar sgiliau y maen nhw wedi’u meistroli’n barod er mwyn cwblhau gweithgareddau
newydd a gwneud sgiliau newydd. Mae arsylwi’n hanfodol bwysig wrth sgaffaldio er mwyn
penderfynu ar ba gam dysgu mae’r plentyn, ac er mwyn ei gefnogi i gyrraedd y cam nesaf. Dylai
ymarferwyr ddarparu gweithgareddau sydd ychydig yn uwch na gallu’r plant. Pan mae’r plant
yn cael cefnogaeth i ddysgu rhywbeth newydd, wedyn byddan nhw’n gallu cwblhau’r dasg yn
annibynnol yn y dyfodol. Mae modelu a dangos yn rhan bwysig o’r broses hon, mae modelu
iaith a rhyngweithiadau cymdeithasol yn gallu helpu plant i feithrin sgiliau cymdeithasol. Mae
defnyddio cwestiynau ac awgrymiadau’n ffordd effeithiol o sgaffaldio dysgu plant hefyd. Mae’n
bosibl defnyddio awgrymiadau i helpu plant i feddwl ac i ddefnyddio eu creadigrwydd a’u
dychymyg, er enghraifft, “Oes ffyrdd eraill y gallwn ni wneud hyn, tybed?” neu ddefnyddio
cwestiynau penagored fel, “Beth fyddai’n digwydd petai...?”

Beirniadaeth ar ddamcaniaethau Vygotsky

R

A

Mae llai o feirniadaeth wedi bod ar ddamcaniaethau Vygotsky nag ar rai Piaget, yn bennaf
oherwydd iddo ysgrifennu yn Rwsieg ac aeth blynyddoedd lawer heibio cyn i’w ddamcaniaethau
ddod yn adnabyddus yn y gorllewin a chymerodd hi gryn amser i gael cyfieithiad llawn o’i
waith. Hefyd, mae llai o ddamcaniaethau pendant yn ei waith, felly mae llai o ymchwil wedi’i
wneud i geisio eu gwrthbrofi nhw. Un feirniadaeth yw iddo ddweud bod ei ddamcaniaethau’n
berthnasol i bob diwylliant, ond gan fod ei ddamcaniaethau sgaffaldio’n dibynnu cymaint ar
iaith a chyfarwyddyd geiriol, mae rhai diwylliannau’n dibynnu mwy ar arsylwi ac ymarfer er
mwyn dysgu.

Profi eich gwybodaeth:

1. Esboniwch sut gall damcaniaeth Vygotsky ein helpu i ddeall datblygiad
gwybyddol plant.

D

2. Disgrifiwch sut mae damcaniaethau Vygotsky yn dylanwadu ar ymarfer mewn
lleoliad gofal plant.
3. Trafodwch beth yw sgema a sut mae hyn yn gysylltiedig â datblygiad gwybyddol.
4. Esboniwch broses addasiad Piaget.
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Jerome Bruner a’r cwricwlwm sbiral

Tri Model Dysgu
Cynrychioliad enactif (0-1 oed) Mae’n seiliedig ar weithredu ac ar storio
gwybodaeth yn seiliedig ar weithredu yn y cof. Er enghraifft, bydd babi’n cofio’r
weithred y mae’n ei defnyddio i ysgwyd ratl ac yn ei storio yn y cof. Credai fod plant
ac oedolion yn gallu adalw tasgau drwy gof cyhyrol.

•

Cynrychioliad eiconig (1-6 oed) Mae’n seiliedig ar ddelweddau ac ar ein gallu i
storio llun meddyliol yn y meddwl. Dyma pam, wrth i blant ddysgu gwybodaeth
newydd, mae’n eu helpu i gael delweddau gweledol a diagramau er mwyn
atgyfnerthu esboniadau geiriol.

•

Cynrychioliad symbolaidd (7 oed a throsodd). Mae’n seiliedig ar iaith ac mae’n
ffordd fwy cymhleth o ddysgu lle mae’r meddwl yn storio gwybodaeth drwy
symbolau a chodau. Mae’n bosibl didoli a dosbarthu iaith, geiriau, arwyddion
mathemategol a symbolau eraill yn feddyliol. Mae ei ddamcaniaeth luniadol yn
awgrymu y dylai pob dysgwr, gan gynnwys oedolion, fynd drwy’r tri model o ddysgu,
o’r enactif drwy’r eiconig i’r symbolaidd.

A

FT

•

Cwricwlwm sbiral a dysgu drwy ddarganfod

R
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Credai Jerome Bruner mai nod addysg yw creu dysgwyr ymreolaethol sydd wedi dysgu sut i
ddysgu. Cyflwynodd dri model o gynrychioliad yn rhan o’i ddamcaniaeth dysgu a chyflwynodd
gysyniad dysgu drwy ddarganfod a’r cwricwlwm sbiral.

D

Mae’r cwricwlwm sbiral yn seiliedig ar y cysyniad bod modd dysgu gwybodaeth gymhleth
i blentyn o unrhyw oedran os yw ar ffurf briodol i’w oedran a’i allu. Credai Bruner y dylai
gwybodaeth gael ei dysgu ar ffurf syml yn gyntaf, yna dylid ychwanegu ati’n ddiweddarach
ar ffurf fwy cymhleth. Fel hyn, mae’n bosibl addysgu unrhyw gysyniad neu bwnc ar lefelau
anhawster sy’n cynyddu’n raddol. Yn ôl damcaniaeth Bruner, mae plant yn llunio eu dysgu
eu hunain drwy drefnu a didoli ac yna codio gwybodaeth. Credai Bruner mai’r ffordd fwyaf
effeithiol o wneud hyn yw drwy ddarganfod gwybodaeth yn hytrach na bod athro’n sôn amdani.
Gwaith yr athro yw cefnogi a hwyluso’r dysgu drwy gynorthwyo’r broses o ddarganfod.

Albert Bandura

Datblygodd Albert Bandura y ddamcaniaeth dysgu cymdeithasol, sy’n cael ei gweld yn
gysylltiad pwysig rhwng ymddygiadaeth a gwybyddoliaeth. Mae Bandura’n credu bod tair elfen
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ganolog i’r broses ddysgu: arsylwi, efelychu a modelu. Dywedodd nad oedd ymddygiadaeth
yn gallu rhoi cyfrif am bob math o ddysgu, a datblygodd ddamcaniaeth a oedd yn gyfuniad
o ddamcaniaeth ymddygiadol lle mae’r ymddygiad yn ganlyniad i gyflyru, a damcaniaeth
wybyddol sy’n dibynnu ar gofio a rhoi sylw. Ychwanegodd Bandura elfen gymdeithasol at
ddamcaniaethau ymddygiadol, fel cyflyru ac atgyfnerthiad, a chredai mai trwy wylio pobl eraill
mae gwybodaeth ac ymddygiad newydd yn cael eu datblygu.

Arbrawf dol Bobo

FT

Drwy arbrawf dol Bobo, dangosodd Bandura y bydd plant yn copïo ymddygiad treisgar ar ôl
iddyn nhw ei arsylwi, ac ymddygiad wedi’i ddysgu yw hyn. Nododd dri math o ymddygiad wedi’i
arsylwi. Gweithredol, sef dynwared ymddygiad person go iawn; geiriol, sef dilyn adroddiadau
ysgrifenedig o ymddygiad; a symbolaidd, sef dynwared ymddygiad cymeriadau ffuglennol neu
bobl go iawn wedi’u harsylwi drwy’r cyfryngau. Er mwyn i ddysgu o ansawdd dda ddigwydd,
credai Bandura fod yn rhaid i nodweddion penodol fod yn bresennol: sylw, gan fod effaith
negyddol ar ddysgu os nad yw’r dysgwr yn ymgysylltu neu os oes pethau eraill yn denu sylw;
cadw, lle mae dysgu’n cael ei storio; atgynhyrchu, ymarfer yr hyn sydd wedi’i ddysgu er mwyn
symud y dysgu yn ei flaen; cymhelliant, lle mae atgyfnerthiad cynhenid, sef balchder a boddhad
yn y wybodaeth newydd.

A

Damcaniaeth Dysgu Cymdeithasol

Cadw

Atgynhyrchu
Echddygol

Cymhelliant

Canolbwyntio
ar ysgogiadau

Amgodio
ymarfer

Ymarfer
adborth

Atgyfnerthu
gwobrwyo

D

R

Sylw

Credai Bandura y gallai fod yr un mor effeithiol i blant arsylwi ar atgyfnerthiad neu gosb mewn
plant eraill â chael y profiadau eu hunain. Yn y lleoliad, mae damcaniaeth dysgu cymdeithasol
yn pwysleisio pa mor bwysig yw hi bod ymarferwyr yn gweithredu fel modelau rôl cadarnhaol,
gan fod hyn yn dangos sut bydd plant yn efelychu ac yn dysgu ymddygiad gan eraill. Hefyd,
mae arbrawf dol Bobo yn dangos sut bydd unrhyw ymddygiad negyddol yn cael ei gopïo hefyd.
Mae ychydig o gefnogaeth fiolegol i ddamcaniaeth Bandura wrth i ‘niwronau drych’ gael eu
darganfod, sy’n awgrymu bod bodau dynol wedi’u rhaglennu’n enynnol i gopïo ymddygiad
pobl eraill.
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Pennod 9: Y Ddamcaniaeth Fiolegol

Raymond Cattell

FT

Y Dd am ca nia et h F io le g o l y n g h y l c h
d atb lygia d – no dwedd i o n
p ersono lia et h

D

R

A

Mae gan seicolegwyr sy’n credu yn yr ymagwedd fiolegol at ddatblygiad plant
ddamcaniaethau sy’n esbonio sut mae ein personoliaethau wedi’u hetifeddu neu’n dod o
dan ddylanwad prosesau ffisiolegol yn hytrach na’n cefndir, ein diwylliant a’n hamgylchedd.
Mae personoliaeth yn cynnwys llawer o nodweddion gwahanol. Mae damcaniaethwyr wedi
nodi nodweddion personoliaeth canolog, fel ffyddlondeb, caredigrwydd a bod yn gyfeillgar,
a nodweddion personoliaeth eilaidd sy’n cael eu dangos o dan set benodol o amodau ac nad
ydyn nhw’n bresennol neu’n amlwg bob amser. Er enghraifft, bod person yn bigog wrth gael
ei ddeffro yn y bore. Er mwyn gwneud i’r rhestr o nodweddion fod yn haws ei thrin, gwnaeth
Raymond Cattell ymchwil i gyfyngu ar faint o nodweddion personoliaeth canfyddadwy a
allai fod gan unigolyn. Nododd 16 ffactor neu
ddimensiwn personoliaeth, sef: cynhesrwydd,
Geiriau allweddol
rhesymu, sefydlogrwydd emosiynol, trechedd,
bywiogrwydd, ymwybyddiaeth o reolau, hyder
Anianawd
cymdeithasol, sensitifrwydd, gwyliadwriaeth,
Allblygedd
synfyfyrdod, preifatrwydd, pryder, bod yn agored
i newid, hunanddibyniaeth, perffeithiaeth,
Mewnblygedd
a thensiwn. O hyn, lluniodd asesiad ar gyfer
Niwrotiaeth
personoliaeth yn seiliedig ar y 16 ffactor hyn a
rhoi’r enw 16PF arno. Sgoriodd pa nodwedd a allai
fod gan berson mewn ystod rhwng isel ac uchel.

Damcaniaeth anianawd Eysenck
Damcaniaethwyr personoliaeth oedd Hans a Sybil Eyseneck a ddatblygodd ddamcaniaeth
ar anianawd, sef, yn eu barn nhw, y gwahaniaethau cynhenid mewn personoliaeth sydd
gennym ac sy’n seiliedig ar eneteg. Roedden nhw’n credu mai bioleg yw’r dylanwad mwyaf
ar ein personoliaeth a bod gan bobl ddau brif ddimensiwn personoliaeth: allblygedd/
mewnblygedd a niwrotiaeth/sefydlogrwydd. Credai Eysenck fod achosion biolegol fel
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allblygedd, niwrotiaeth a seicotiaeth ar gyfer
pob dimensiwn personoliaeth a bod y rhain
yn ddibynnol ar y system nerfol awtonomig
a’r cydbwysedd rhwng ei brosesau cyffroad ac
ataliad. Yn seiliedig ar y ddau ddimensiwn hyn,
mae damcaniaeth Eysenck yn rhannu unigolion
yn bedwar anianawd: melancolaidd, colerig,
fflegmatic, a gobeithiol. Diffiniwyd y mathau
hyn o anianawd yn wreiddiol yng nghyfnod
yr henfyd gan y meddyg Groegaidd Aelinus
Galenus i ddisgrifio effaith yr hwyliau hyn ar
ymddygiad dynol.

Ychwanegodd Eysenck drydydd dimensiwn at ei waith yn ddiweddarach; seicotiaeth/
rheolaeth yr uwch-ego. Yn y dimensiwn hwn, mae unigolion sy’n dangos lefelau uchel o
seicotiaeth yn wrthgymdeithasol, yn feddylwyr annibynnol, yn oer ac yn anghyfeillgar.
Mae unigolion sydd â rheolaeth uchel ar yr uwch-ego yn dangos mwy o empathi, yn fwy
cydweithredol, a chonfensiynol gyda’r gallu i reoli symbyliadau.

A

Dam ca ni a et h bioleg ol d atb l y g i ad
Gesell a damcaniaeth datblygiad-aeddfedol

D

R

Seicolegydd clinigol oedd Arnold Gesell a ymchwiliodd i ddatblygiad plant a’i arsylwi. Gwelodd
batrymau mewn datblygiad y mae pob plentyn yn mynd drwyddyn nhw mewn dilyniant tebyg,
er bod gwahaniaeth o ran pa mor gyflym mae’r plentyn yn mynd drwy’r dilyniant. Damcaniaeth
datblygiad-aeddfedol oedd yr enw ar ei ddamcaniaeth, ac mae llawer o ddamcaniaethau
datblygiad dynol eraill yn seiliedig ar ei waith. Roedd yr arsylwadau a wnaeth Gessell ar blant a
oedd yn dilyn patrymau normal ymddygiad ac ar blant nad oedden nhw’n gwneud hynny. Mae
ei ymchwil wedi dylanwadu ar ein dealltwriaeth a’n gwybodaeth o’r cerrig milltir datblygiad
disgwyliedig mewn datblygiad plant.
Credai Gesell fod datblygiad yn ddibynnol ar ffactorau mewnol ac allanol hefyd. Roedd y
ffactorau mewnol yn cynnwys geneteg, personoliaeth, anianawd a thwf corfforol a meddyliol.
Y ffactorau allanol yw diwylliant, cefndir, amgylchedd, amodau iechyd a rhyngweithiadau
cymdeithasol. Gesell oedd y damcaniaethwr cyntaf i nodi bod cam datblygiad plentyn yn gallu
bod yn wahanol i’w oedran cronolegol.
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Disgrifiodd Gesell dwf plant fel sbiral gylchol. Mae pob cylchred o’r sbiral yn cynrychioli’r
amser y mae’n ei gymryd i’r plentyn gwblhau chwe cham datblygiad. Mae’n gyflym iawn ar y
dechrau ac yn arafu wrth i’r plentyn fynd yn hŷn. Y chwe cham yw: Llyfnhau, chwalu, didoli,
mewnoli, ehangu, a “ffitio gyda’i gilydd” niwrotig. Gweler y ffigur isod o gylchredau
datblygiad.

Ecwilibriwm

9 oed
“Fﬁtio Gyda’i Gilydd”
Niwrotig
7 oed
Mewnoli

6½ oed
Didoli

5 oed
Llyfnhau

A

5½ - 6 oed
Chwalu

8 oed
Ehangu

Cylchred V

FT

Disecwilibriwm

4½ oed
“Fﬁtio Gyda’i Gilydd”
Niwrotig
3½ oed
Mewnoli

R

Cylchred IV

Damcaniaethau ac egwyddorion datblygiad plant

Y Sbiral Gylchol

2½ oed
Chwalu

4 oed
Ehangu
3 oed
Didoli

2 oed
Llyfnhau

D

Mae ymchwil Gesell wedi llywio tueddiadau normadol mewn datblygiad plant hyd heddiw,
sef meysydd datblygiad echddygol, ymaddasol (gwybyddol), iaith a phersonol-cymdeithasol.
Cyhoeddwyd ‘Developmental Schedules’ Gesell yn gyntaf yn 1925 a’i ddiweddaru yn 2010, ac
mae’n dal i gael ei ddefnyddio fel arweiniad i ddatblygiad plant.

Beirniadaeth ar ddamcaniaeth aeddfedol Gesell
Credai damcaniaethwyr, gan gynnwys Piaget, fod amgylchedd plant yn fwy o ddylanwad arnyn
nhw na ffactorau ffisiolegol. Mae ymchwil mwy diweddar yn dangos bod y cerrig milltir oedran
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Y Ddamcaniaeth Fiolegol

a awgrymodd Gesell yn anghywir a bod plant yn gallu cyrraedd rhai o’u cerrig milltir ar oedran
llawer cynharach. Hefyd, doedd Gesell ddim yn ystyried ffactorau fel diwylliant a chefndir yn
ei gerrig milltir, oherwydd i’w arsylwadau i gyd gael eu gwneud ar blant gwyn, dosbarth canol.

Dam ca ni a et h dea llusr w y d d
e m osiyn ol Go lema n

FT

Nid Daniel Goleman oedd y damcaniaethwr cyntaf i nodi cysyniad deallusrwydd emosiynol, ond
mae wedi denu llawer o sylw i’r ddamcaniaeth drwy ei waith, sydd wedi cael effaith sylweddol
ar addysg heddiw. Erbyn hyn, mae’n cael ei gydnabod bod deallusrwydd emosiynol yr un mor
bwysig â deallusrwydd. O ganlyniad, mae dysgu cymdeithasol ac emosiynol wedi dod yn rhan o
gwricwla addysgol ledled y byd. Mae ymchwil wedi dangos nad yw bod â gallu deallusol neu IQ
uchel yn arwain at lwyddiant mewn addysg neu yrfa bob amser, a bod sgiliau eraill yn bwysig
ar gyfer prosesu gwybodaeth emosiynol a bod eu hangen ar gyfer llwyddiant, arweinyddiaeth
a pherthnasoedd. Datblygodd dau seicolegydd, Mayer a Salovey, y ddamcaniaeth fod pedwar
math o’r hyn yr oedden nhw’n ei alw’n ddeallusrwydd emosiynol:
Adnabod emosiynau ar lefel ddieiriau

•

Defnyddio emosiynau i arwain meddwl gwybyddol

•

Deall y wybodaeth y mae emosiynau’n ei chyfleu a’r gweithredoedd y mae
emosiynau yn eu cynhyrchu

•

Rheoleiddio eich emosiynau eich hun er budd personol a daioni er lles pawb

R

A

•

Deallusrwydd emosiynol a’i ddefnydd mewn addysg

D

Mae ysgolion sy’n hybu dysgu cymdeithasol ac emosiynol yn cynhyrchu plant sydd â
deallusrwydd emosiynol uchel, sydd, yn ôl Goleman, yn lleihau bwlio a materion disgyblu.
Mae perfformiad academaidd yn gwella hefyd gan fod mwy o gymhelliant gan blant a’u bod yn
mwynhau dysgu ac yn cael ymdeimlad o gyflawniad. Bydd deallusrwydd emosiynol plentyn yn
ddibynnol hefyd ar ei gefndir a’i amgylchedd cartref. Efallai bydd angen cefnogaeth ar rai plant
er mwyn gwella’r ffordd y maen nhw’n mynegi emosiynau. Yn 2002 lansiodd UNESCO (Sefydliad
Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig) ymgyrch i hybu deallusrwydd
emosiynol mewn ysgolion ledled y byd.
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Pennod 10: Therapi chwarae/Therapi plant-ganolog

FT

Su t mae t echneg a u n e u
ym a gwedda u, sy ’n co d i o ’ r
d am ca nia et ha u, y n g y s y l l ti e d i g â
meysyd d da t bly g ia d p l an t

D

R

A

I blant, nid gweithgarwch yn unig yw chwarae ond ffordd o’u mynegi eu hunain a’u
meddyliau a’u barn am y byd o’u cwmpas nhw. Mae addysg blynyddoedd cynnar yn annog
gweithgareddau sy’n seiliedig ar chwarae y mae plant yn gallu dysgu wrth eu gwneud
nhw. Chwarae yw iaith y plentyn a’r ffordd y mae’n deall ac yn cyfathrebu ei brofiadau a’i
deimladau. Mae’n bwysig i bob plentyn ei fod yn cael y cyfleoedd cywir i ddatblygu’r iaith
hon ymhellach drwy leoedd chwarae ysbrydoledig dan do ac yn yr awyr agored; chwarae
a rhyngweithio cymdeithasol ag eraill, eu cyfoedion ac oedolion; adnoddau, teganau,
cyfarpar a gwrthrychau go iawn, gan gynnwys rhai o’r byd naturiol, sy’n eu galluogi i wneud

dewisiadau a phenderfyniadau ynghylch beth, ble a sut maen nhw’n chwarae ac yn ymdrin
â’u hamgylchedd gan gyfarwyddo eu chwarae a’u dysgu eu hunain. Mae angen i’r ymarferwr
neu’r athro/athrawes gynllunio amrywiaeth o weithgareddau a chyfleoedd chwarae sy’n
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berthnasol, yn ysbrydoledig, ac yn heriol ac sy’n hybu datblygiad er mwyn i blant gael budd
gwirioneddol o’u chwarae. Nid yn unig mae chwarae’n hwyl, mae’n gallu bod yn therapiwtig
i blant sy’n drwblus neu sydd â phroblemau. Mae therapyddion yn gallu defnyddio chwarae
i helpu plant i archwilio emosiynau ac i ymdrin â thrawma. Drwy chwarae maen nhw’n
gallu dysgu ffyrdd newydd o ymdopi, a phatrymau ymddygiad newydd. Yn gyffredinol, mae
therapi chwarae’n cael effaith gadarnhaol ar blant, ac wrth iddyn nhw ddod i ymddiried yn y
therapydd, fel arfer maen nhw’n dod i chwarae’n fwy creadigol.
Manteision therapi chwarae

•
•
•
•
•

•

Ar gyfer plant sydd ag oediad datblygiad neu anghenion
dysgu ychwanegol
Ar gyfer plant sy’n wynebu afiechyd difrifol neu
broblemau meddygol
Plant sydd â phroblemau ymddygiad yn yr ysgol
Plant sy’n dangos ymddygiad ymosodol neu lawn o
ddicter
Problemau teuluol fel ysgariad neu farwolaeth
Trychinebau naturiol neu ddigwyddiadau trawmatig ym
mywyd plentyn
Cam-drin, esgeuluso neu drais domestig
Anhwylderau bwyta
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd
(ADCG, neu ADHD yn Saesneg) ac Awtistiaeth

•
•
•
•
•
•
•
•

A

•

Datblygu strategaethau
ymdopi a datrys problemau
Hybu hunan-barch
Plant yn teimlo’n llai
pryderus
Mae gan blant fwy o barch at
eraill ac empathi
Mwy o allu i fynegi teimladau
Sgiliau cymdeithasol a
pherthnasoedd teuluol gwell
Gwella sgiliau echddygol ac
iaith

FT

•

Pryd caiff therapi chwarae ei ddefnyddio?

R

Mae therapi chwarae’n helpu i wella cyfathrebu’r plentyn, yn gwella ei reolaeth ar symbyliadau
a’r ffordd y mae’n ymdopi â gorbryder neu rwystredigaeth. Mae’n gallu cael gwared ar
broblemau a all fod gan blentyn wrth ymgysylltu â chwarae arferol ac mae’n helpu’r plentyn i
ddechrau ymddiried mewn pobl eraill.

D

Mae therapi chwarae’n helpu datblygiad plant mewn llawer o ffyrdd, fel mae pob chwarae’n
ei wneud. Mae’n galluogi plant i fynegi eu hemosiynau a’u teimladau drwy greadigrwydd, er
enghraifft, mae deunyddiau hydrin fel toes a chlai’n galluogi plant i fynegi ymosodedd, tristwch
a phryderon. Yn aml, mae tynnu lluniau’n helpu plant i ddeall eu hunan mewnol ac mae’n bosibl
ei ddefnyddio i greu cynrychioliad o ddigwyddiad trawmatig. Mae peintio bys yn annog plant
i fynegi llawenydd yn aml. Mae chwarae dychmygus yn hybu datblygiad sgiliau cymdeithasol.
Mae’n bosibl defnyddio pypedau a theganau meddal i helpu plant i actio rhyngweithiadau
cymdeithasol ac ymddygiad derbyniol, hefyd mae’n bosibl eu defnyddio i gynrychioli emosiynau
neu deimladau plentyn am ddigwyddiad; mae mynegi’r rhain yn symbolaidd drwy degan yn
gallu helpu plant i ymbellhau oddi wrth atgofion sy’n rhy boenus i’w mynegi’n eiriol.
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Therapi plant-ganolog a grwpiau cyfarfod

FT
A

Credai Axline fod grwpiau cyfarfod neu therapi grŵp yn ffordd ddefnyddiol o ymdrin â phlant
sydd â phroblemau cymdeithasol neu broblemau gyda pherthnasoedd. Mae’n galluogi plant
i ymarfer ymddygiad newydd a chyfarfod mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Wrth arsylwi
ymatebion pobl eraill, mae plant yn gallu dysgu amdanyn nhw eu hunain ac am eraill. Mae
therapi grŵp plant-ganolog wedi’i ddefnyddio ar gyfer
plant sydd wedi cael profiad o drais domestig, plant
Geiriau
sy’n galaru a phlant sydd wedi’u cam-drin. Roedd y
allweddol
plant hyn yn gallu deall nad oedden nhw ar eu pennau
eu hunain yn eu sefyllfa, a datblygodd perthynas lawn
Plentyn-ganolog
ymddiriedaeth rhwng y therapydd a phob plentyn yn y
Therapi grŵp
grŵp.
Therapi
Ymddygiadol
Gwybyddol (CBT)

D

R

Damcaniaethau ac egwyddorion datblygiad plant

Yn ôl Virginia Axline, mae therapi plant-ganolog yn canolbwyntio’n llwyr ar y plentyn, ac nid
ar ei broblemau. Credai fod perthynas therapiwtig yn seiliedig ar ddidwylledd a dilysrwydd,
agwedd gadarnhaol ac empathi at y plentyn er mwyn cefnogi ei ddatblygiad a’i dwf.
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Pennod 11: Therapi ymddygiadol

Thera p i y mddy g ia dol

FT

Datblygwyd therapi neu addasiad ymddygiadol o ddamcaniaeth cyflyru gweithredol Skinner.
Yn gyffredinol, mae’n ymwneud ag atgyfnerthu ymddygiad a ddymunir ac anwybyddu neu
gosbi ymddygiad nas dymunir. Hefyd, mae wedi’i
ysbrydoli gan ddamcaniaeth dysgu cymdeithasol
Bandura ac mae’n dangos y ffyrdd ymarferol y mae’n
bosibl addasu ymddygiad plant er mwyn rhoi’r
canlyniadau gorau posibl iddyn nhw.

R

A

Dyma lle mae mathau o ymddygiad wedi’u targedu
neu a ddymunir yn cael eu cyfnewid am docynnau fel
sticeri, sêr a thystysgrifau sy’n cael eu cyfnewid wedyn
am wobrau, fel breintiau neu hoff weithgareddau.
Mae ymarferwyr yn y lleoliad yn ei ddefnyddio’n aml
gan roi sticeri, y cyfle i gymryd cyfrifoldeb neu helpu
adeg sudd ac afal fel gwobr am ymddygiad da. Mae’n
bwysig bod pob plentyn yn cael cyfle i gael ei wobrwyo
ac i gymryd cyfrifoldebau ychwanegol, nid y plant sy’n
ymddwyn yn dda yn gyffredinol yn unig.

Llunio ac addasu ymddygiad

D

Ystyr hyn yw gwobrwyo’r plentyn wrth iddo wella ei allu i wneud sgìl targed. Enghreifftiau
posibl fyddai gwisgo côt heb help, neu hyfforddiant mynd i’r toiled. Ystyr llunio yw arwain
plant drwy addysgu ac annog i gychwyn y camau cyntaf wrth ddysgu ymddygiad cymhleth,
ac yna eu gwobrwyo nhw wrth iddyn nhw gwblhau pob cam tuag at gyflawni eu targed neu
nod. Mae angen i’r ymarferwr arsylwi ac asesu plant er mwyn nodi cryfderau a gwendidau
mewn sgìl penodol ac yna rhannu’r sgìl yn gamau llai. Enghreifftiau posibl fyddai plentyn sy’n
cael anhawster ysgrifennu ei enw. Yn gyntaf, bydd yn dysgu llunio’r llythyren gyntaf ac yn
cael ei wobrwyo, ac yna bydd yn dysgu ysgrifennu’r ail lythyren ac yn cael ei wobrwyo, ac yn y
blaen, hyd nes y gall ysgrifennu ei enw cyfan. Mae’r plentyn yn dysgu sylfaen y dasg ac mae’r
ymddygiad yn cael ei atgyfnerthu wrth i’r plentyn ddatblygu a thyfu. Mae’r dull hwn o gamau
araf yn cymryd amser ond drwy wobrau, mae’n bosibl gwreiddio’r dasg yn ddwfn yng nghof
plentyn.
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Modelu

FT

Mae’n bwysig helpu plant i ddatblygu ymwybyddiaeth o sut gall meddyliau ddylanwadu
ar emosiynau ac ymddygiad. Tra mae plant a phobl ifanc yn datblygu’n wybyddol ac yn
emosiynol, mae’n gyfle i ailfframio’r meddyliau a’r credoau sydd y tu ôl i brosesau meddwl
gwrthgynhyrchiol. Mae Therapi Ymddygiadol Gwybyddol yn gallu newid sut maen nhw’n
dehongli ac yn gwerthuso eu hemosiynau wrth ymdopi â phrofiadau negyddol. Mae’n bwysig
bod plant yn sylweddoli bod modd rheoli eu hemosiynau a’u hymddygiad; mae hyn yn eu
helpu i ddatblygu hunanreolaeth ac ymwybyddiaeth emosiynol. Mae ymchwil wedi dangos
bod CBT yn gallu bod yn effeithiol i blant a phobl ifanc er mwyn trin anhwylderau gorbryder,
anhwylderau bwyta, iselder, bwlio a hunan-niweidio. Mae CBT yn herio meddyliau ac ymddygiad
annefnyddiol ac yn eu lle, mae’n dod â meddyliau a ffyrdd mwy realistig o addasu ac ymdopi
mewn sefyllfaoedd heriol neu anodd. Gall hyn ymdrin â rhai o’r symptomau a’r problemau y
mae’r cyflyrau hyn yn eu hachosi.

A

Mae plant yn dysgu drwy gopïo ymddygiad oedolion. Er mwyn llunio ymddygiad plant, mae
modelu ymddygiad priodol neu dda yn bwysig. Mae hyn yn cynnwys dweud plîs a diolch, fel
bod plant yn dysgu moesau; peidio â gweiddi ar eraill; cymryd tro, gan ddangos sut i ddatrys
gwrthdaro yn ddigynnwrf ac yn gwrtais. Mae’n bwysig, os yw plant yn dangos ymddygiad nas
dymunir, fod hyn yn cael ei drafod â nhw a’u bod nhw’n cael esboniad o pam mae’n amhriodol
a beth fyddai’r ymddygiad priodol wedi bod.

Hyfforddiant sgiliau cymdeithasol.

R

Damcaniaethau ac egwyddorion datblygiad plant

Therapi Ymddygiadol Gwybyddol (CBT)

D

Mae amrywiaeth eang o broblemau y mae plant a phobl ifanc yn gallu eu profi sy’n gallu
effeithio ar eu hiechyd meddwl ond sydd hefyd yn tarfu ar ddatblygiad cymdeithasol. Mae
gorbryder, iselder ac ADCG yn gallu gwneud i blant ofni rhyngweithio cymdeithasol a theimlo
nad ydyn nhw’n perthyn, ac nad ydyn nhw’n cael eu derbyn gan eu cyfoedion. Efallai bydd
angen cymorth ar blant i ddod o hyd i ffyrdd cadarnhaol o ffurfio perthnasoedd cymdeithasol.
Drwy fodelau rôl a Therapi Ymddygiadol Gwybyddol, gall plant ymgysylltu’n gymdeithasol
mewn ffyrdd hwyliog ac anfygythiol. Mae hyn yn cynnwys plant ag Awtistiaeth neu Syndrom
Asperger sy’n dysgu ymateb i fynegiant wyneb a chiwiau cymdeithasol. Mae hyfforddiant
sgiliau cymdeithasol yn gallu helpu plant i newid syniadau afrealistig a beirniadol amdanyn
nhw eu hunain sydd wedi’u gwneud yn orbryderus ac encilgar yn gymdeithasol, ac i ddod o
hyd i ffyrdd mwy cyfforddus o ymgysylltu ag eraill yn gymdeithasol, er mwyn gallu gwella eu
hunanddelwedd a theimlo’n llai pryderus am ryngweithio cymdeithasol.
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Therapi ymddygiadol

FT

Therapi teulu

R

A

Mae therapi teulu o fudd i’r plentyn ac i’w deulu ac mae’n eu helpu i oresgyn anawsterau a
phroblemau. Nid ond therapi i blant a’u rhieni yw hwn, mae’n gallu cynnwys y teulu estynedig, fel
teidiau a neiniau. Bydd y therapydd teulu yn helpu i gyfeirio’r drafodaeth fel nad yw’n crwydro,
ac mae’n gallu gweld y materion mewn ffordd niwtral a gwrthrychol. Mae therapi teulu yn
gallu bod yn ddefnyddiol i deuluoedd mewn argyfwng, ac mae’n aml yn cael ei ddefnyddio pan
mae anawsterau perthynas rhwng rhieni, ar gyfer materion iechyd meddwl neu broblemau
ymddygiad plant, anhwylderau bwyta, camddefnyddio sylweddau neu drais domestig. Mae
llawer o emosiynau a pherthnasoedd gwahanol o fewn teuluoedd ac mae rhwystredigaeth
ac edliw yn aml yn gallu achosi dadleuon ac anawsterau cyfathrebu. Mae therapi teulu yn lle
diogel a chefnogol i deuluoedd gael gweithio drwy emosiynau ac anawsterau mewn ffordd
adeiladol, a dysgu ffyrdd newydd o gyfathrebu ac o weithio drwy broblemau teulu.

Model helpwr medrus Egan

D

Mae model helpwr medrus Gerard Egan yn fodel o gwnsela sy’n strwythuredig ac yn seiliedig
ar atebion. Mae’n fodel tri cham lle mae’r therapydd yn defnyddio pob cam i helpu ei gleient
i symud ymlaen. Mae’r model hwn yn seiliedig ar ddamcaniaeth gan Carkhuff, am helpwyr
swyddogaethol ar lefel uchel sydd â sgiliau empathi, parch, gwrthdaro ac uniongyrchedd, ac
ar ddamcaniaeth dysgu Bandura lle mae sgiliau’n cael eu caffael drwy ddeall y broses ddysgu
a chyflawni nodau drwy ddysgu ymddygiad newydd a defnyddiol. Mae dull helpwr medrus
Egan yn annog cleientiaid i fynd ati’n weithredol i ddehongli eu byd a rhoi ystyr i sefyllfaoedd,
goresgyn heriau a gosod nodau. Mae’n cyflwyno ymddygiad cadarnhaol a sgiliau datrys
problemau. Yn y model hwn, mae’r therapydd yn helpu’r plentyn i ddatblygu technegau sy’n
parhau i ddatrys problemau a allai godi yn y dyfodol.
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D
FT

A

R

Damcaniaethau ac egwyddorion datblygiad plant

FT

Uned 3

A

Adran 3

D

R

The importance of
play in learning and
development
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Pennod 12: Diffiniadau o chwarae a gwaith chwarae

Cynnwys

Yn yr adran hon bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o’r canlynol:

FT

In this section learners will gain knowledge and understanding of:
∙

diffiniadau o chwarae a gwaith
chwarae

∙

pwrpas chwarae

∙

cyfnodau chwarae

∙

mathau o chwarae

Mae hyn yn cynnwys: mae chwarae’n rhan hanfodol o fywyd pob plentyn
ac mae’n hanfodol er mwyn mwynhau plentyndod yn ogystal â datblygiad
cymdeithasol, emosiynol, deallusol a chorfforol;i’r rhan fwyaf o blant, mae
chwarae’n naturiol ac yn ddigymell, er efallai bydd angen help ac anogaeth ar rai
plant.

A

Ymhelaethu

Diffiniadau o chwarae a gwaith chwarae
Dylai’r dysgwyr ddeall y canlynol:

Mae’n bosibl diffinio chwarae fel:
‘beth mae plant a phobl ifanc yn
ei wneud pan maen nhw’n dilyn
eu syniadau a’u diddordebau eu
hunain, yn eu ffordd eu hunain,
ac am eu rhesymau eu hunain.’
Ystyr chwarae yw ymgysylltu â
gweithgaredd er mwynhad ac
adloniant, yn hytrach na bwriad
difrifol neu ymarferol. Mae’n
cynnwys y gweithgareddau hynny
sy’n cael eu gwneud er mwyn
diddanu’r hunan sydd â gwobrau
ymddygiadol, cymdeithasol a
seicomotor, a’r gwobrau sy’n dod o’r
tu mewn i’r plentyn unigol; mae’n
llawn mwynhad ac yn ddigymell

D

R

∙
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∙

Mae’n bosibl diffinio gwaith chwarae
fel y broses o greu a chynnal lleoedd
i blant chwarae. Mae’n broffesiwn
medrus sy’n cyfoethogi ac yn gwella
chwarae plant. Mae damcaniaeth ac
ymarfer gwaith chwarae yn cydnabod
y dylai chwarae plant, yn ddelfrydol,
fod ‘wedi’i ddewis yn rhydd, wedi’i
gyfeirio’n bersonol a’i gymell yn
gynhenid’ ac y bydd gallu plant a
phobl ifanc i ddatblygu’n gadarnhaol
yn cael ei wella os ydyn nhw’n cael
mynediad at yr amrywiaeth ehangaf o
amgylcheddau a chyfleoedd chwarae.
development will be enhanced
if given access to the broadest
range of environments and play
opportunities.

Diffiniadau o chwarae a gwaith chwarae

Yn yr adran hon, byddwch chi’n dysgu am chwarae a gwaith chwarae a’u pwysigrwydd wrth
gefnogi dysgu a datblygiad plant.
Mae chwarae’n rhan ganolog o fywyd pob plentyn ac mae’n hanfodol bwysig yn eu datblygiad
corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol. Mae’n rhan o sut mae plant yn dysgu ac yn
tyfu drwy gael profiad o’u byd a’u hamgylchedd drwy chwarae.

FT

Diffiniadau o chwarae
Chwarae yw un o’r ffyrdd pwysicaf y mae plant yn cael gwybodaeth a sgiliau.

A

Mae chwarae yn ystyrlon
Mae plant yn chwarae i wneud
synnwyr o’r byd o’u cwmpas, ac i
ddarganfod ystyr mewn proﬁad drwy
ei gysylltu â rhywbeth sydd eisoes yn
hysbys. Trwy chwarae, mae plant yn
mynegi eu hunain ac yn ehangu eu
dealltwriaeth o’u proﬁadau.

R

Mae chwarae yn llawen
Edrychwch ar blant – neu oedolion – yn chwarae.
Maen nhw’n gwenu a chwerthin fel arfer. Wrth
gwrs, efallai fydd ychydig o rwystredigaeth a
heriau wrth chwarae (Pwy sy’n cael mynd yn
gyntaf? Pam na allaf wneud i’r adeilad bloc aros i
fyny?), ond y teimlad cyffredinol yw hwyl,
cymhelliant, cyffroad a phleser.

D

Mae chwarae yn ailadroddol
Dydy chwarae a dysgu ddim
yn statig. Mae plant yn
chwarae i ymarfer sgiliau,
rhoi cynnig ar bosibiliadau,
addasu rhagdybiaethau a
darganfod heriau gwahanol,
gan arwain at ddysgu dwfn.

Mae chwarae yn hybu
ymgysylltu yn weithredol
Gwyliwch blant yn chwarae, a
byddwch fel arfer yn gweld eu
bod nhw’n ymgysylltu’n ddwfn
â’r chwarae. Maen nhw’n aml yn
cyfuno agweddau corfforol,
meddyliol a geiriol y chwarae.

Mae chwarae yn rhyngweithiol
yn gymdeithasol
Mae chwarae yn caniatáu i blant
gyfathrebu syniadau, i ddeall
eraill trwy ryngweithiad
cymdeithasol, gan arwain at
ddealltwriaeth ddofn a
pherthnasoedd pwerus.

Rydyn ni i gyd yn adnabod chwarae o’i weld mewn ysgolion, meithrinfeydd, cartrefi a gerddi,
yn y parc neu ar y stryd. Beth bynnag yw cefndir diwylliannol neu economaidd plant, maen
nhw i gyd yn mwynhau ac yn dysgu o chwarae. Mae llawer o ddiffiniadau eraill o chwarae a’i
bwysigrwydd o ran dysgu a datblygiad plant. Mae’n anodd diffinio chwarae gan fod llawer o
ffurfiau arno, ond mae ymchwilwyr a damcaniaethwyr yn cytuno ar lawer o elfennau allweddol
chwarae, fel mae’r diagram gan Gronfa Plant y Cenhedloedd Unedig (UNICEF) yn ei ddangos.
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Mae’n debyg i Jean Piaget ddweud, “Ein problem go iawn ni yw – beth yw nod addysg? Ydyn ni’n
ffurfio plant sydd dim ond yn gallu dysgu’r pethau rydyn ni’n gwybod amdanyn nhw’n barod?
Neu a ddylen ni geisio datblygu meddyliau creadigol ac arloesol, sy’n gallu darganfod o oedran
cyn-ysgol ymlaen, drwy gydol oes?”

FT

Hawl Plentyn i Chwarae

Mae gan bob plentyn hawl i chwarae ac mae’r hawl hon wedi’i chynnwys yn Erthygl 31
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC). Yn ôl y Cenhedloedd Unedig,

A

“Mae chwarae ac adloniant yn hanfodol i iechyd a llesiant plant. Maen nhw’n hybu datblygiad
creadigrwydd, dychymyg, hunanhyder, hunaneffeithiolrwydd, a chryfder a sgiliau corfforol,
cymdeithasol, gwybyddol ac emosiynol. Maen nhw’n cyfrannu at bob agwedd ar ddysgu.
Hefyd, maen nhw’n ffurf ar gyfranogi mewn bywyd bob dydd, ac o werth cynhenid i’r plentyn,
dim ond o ran y mwynhad a’r pleser maen nhw’n eu rhoi.”

“‘Chwarae’: Chwarae plant yw unrhyw ymddygiad, gweithgaredd neu broses y mae’r plant eu
hunain yn eu cychwyn, eu rheoli a’u strwythuro. Dydy chwarae ddim yn orfodol, mae wedi’i
yrru gan gymhelliant cynhenid ac yn cael ei wneud er ei fwyn ei hun, yn hytrach nag fel
modd o gyrraedd nod. Mae ffurfiau diderfyn ar chwarae yn bosibl ond nodweddion allweddol
chwarae yw hwyl, ansicrwydd, her, hyblygrwydd a diffyg cynhyrchedd. Er nad yw chwarae’n
cael ei ystyried yn hanfodol, mae’r Pwyllgor yn ailddatgan ei fod yn ddimensiwn sylfaenol
a hanfodol o bleser plentyndod a’i fod yn elfen anhepgor o ddatblygiad plant.” (Crynodeb
o Sylw Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Rhif 17 ar hawl y plentyn i orffwys, hamdden, chwarae,
gweithgareddau adloniadol, bywyd diwylliannol a’r celfyddydau (Erthygl 31).)

R
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Agwedd bwysig ar chwarae plant yw eu bod nhw’n gallu cyfarwyddo a rheoli eu profiadau
chwarae eu hunain. Mae’n bwysig ymddiried mewn plant i greu eu chwarae eu hunain ac i
weld hyn fel eu gwaith wrth iddyn nhw ddysgu a thyfu fel unigolion abl ac ymreolaethol.

D

Hefyd, mae’r Cenhedloedd Unedig wedi nodi bod yn rhaid i’r llywodraethau sydd wedi llofnodi
UNCRC hybu’r gwaith o ddarparu cyfleoedd priodol ar gyfer yr holl hawliau yn Erthygl 31, gan
gynnwys hawl plant i chwarae. Yn eu ‘Polisi Chwarae’ (2002), roedd Llywodraeth Cymru yn
cydnabod gwerth chwarae plant a hefyd bod angen ehangu’r amrywiaeth o amgylcheddau a
chyfleoedd sydd ar gael i chwarae plant, a hynny wrth sicrhau eu llesiant corfforol. Ers hynny,
mae deddfwriaeth a pholisïau yng Nghymru wedi cydnabod a hybu chwarae ym mhob agwedd
ar addysg a bywyd dyddiol plant.

78

Diffiniadau o chwarae a gwaith chwarae

Diffiniadau o Chwarae – O Bolisi Chwarae Llywodraeth Cymru (2002)
•

FT

•

Trwy chwarae, sef y broses ddysgu sylfaenol, y mae’r ddynoliaeth wedi datblygu. Mae plant
yn amlygu awydd greddfol i chwarae ac mae’n rhan annatod o’u hymddygiad. Mae wedi
cyfrannu’n sylweddol at oroesiad esblygiadol a datblygiadol ein rhywogaeth. Mae plant yn
defnyddio chwarae yn yr amgylchedd naturiol i ddysgu am y byd y maent yn byw ynddo
gydag eraill. Mae’n hanfodol i’r broses o ddysgu a thyfu, ac felly mae popeth a ddysgir
drwyddo o fudd i’r plentyn.
Mae chwarae yn cwmpasu ymddygiad plant a ddewisir yn rhydd, a gyfarwyddir yn bersonol
ac a gymhellir yn gynhenid. Nid yw’n cael ei berfformio er mwyn nod neu wobr allanol, ac
mae’n rhan sylfaenol ac integredig o ddatblygiad iach - nid yn unig ar gyfer plant unigol,
ond hefyd ar gyfer y gymdeithas y maent yn byw ynddi.

R

A

Diffiniad o Waith chwarae

D

Mae gwaith chwarae yn ffordd o weithio gyda phlant sy’n cefnogi ac yn hybu chwarae plant
a’r broses o chwarae drwy greu amgylcheddau hyblyg y mae plant yn gallu eu haddasu er
mwyn bodloni anghenion eu chwarae a’u dysgu. Mae’r gofod chwarae yn cynnig amgylchedd
cyfoethog gyda llawer o brofiadau chwarae o ansawdd uchel i blant. Mae gweithwyr chwarae
yno i hwyluso chwarae’r plant ond nid i’w arwain neu i’w gyfeirio. Bydd gweithwyr chwarae’n
cynllunio amgylchedd sydd â chyfoeth o gyfleoedd chwarae er mwyn i blant chwarae fel maen
nhw ei angen. Pan mae angen yn unig y byddan nhw’n ymyrryd. Nid ar y canlyniad mae’r
canolbwynt ond ar y chwarae ei hun. Bydd yr ymarferwr yn arsylwi’r plant yn chwarae ac yn
adfyfyrio ar yr arsylwadau hyn. Mae gwaith chwarae’n cyfoethogi ac yn gwella’r ddarpariaeth
ar gyfer chwarae plant. Ymarferwyr medrus yw gweithwyr chwarae sy’n cefnogi ac yn hwyluso
chwarae er ei fwyn ei hun yn hytrach nag er mwyn bodloni canlyniadau addysgol penodol.

Adran 3 | Pennod 12

79

Diffiniad o waith chwarae

FT

•

A

•

‘Mae gweithwyr chwarae cymwys, medrus yn cael eu hyfforddi i roi anghenion chwarae
plant yng nghanol eu gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau, gan wella amrywiaeth ac
ansawdd y profiadau chwarae i bob plentyn. Nhw yw’r bobl orau i redeg darpariaeth
chwarae wedi’i staffio ar gyfer plant oedran ysgol. Mae rôl y gweithiwr chwarae yr un mor
bwysig â rôl unrhyw weithiwr proffesiynol medrus sy’n gweithio gyda phlant a dylai gael ei
pharchu a’i gwobrwyo’n unol â hynny.’ (Play England)
‘Mae gwaith chwarae yn faes proffesiynol sy’n datblygu gyda gweithlu cymwysedig sy’n
cael ei gydnabod fwyfwy. Mae gwaith chwarae’n cynnig gwasanaethau sy’n agor cyfleoedd
i blant chwarae, ac mae’r rhyddid ganddyn nhw i ddewis beth maen nhw eisiau ei wneud.’
(Play Scotland)
‘… byddant yn galluogi plant i ymestyn eu chwarae a byddant yn amddiffyn a chyfoethogi’r
gofod chwarae fel ei fod yn amgylchedd chwarae cyfoethog. Mae gweithwyr chwarae
yn sicrhau bod y man chwarae yn gynhwysol – cefnogi pob plentyn i wneud y mwyaf o’r
cyfleoedd sydd ar gael yn eu ffordd eu hunain. Mae gweithwyr chwarae yn gweld plant
fel unigolion cymwys. Maent yn deall yr angen i blant wynebu ansicrwydd a her fel rhan
o’u chwarae. Nid yw gweithwyr chwarae yn cyfeirio na threfnu’r chwarae, maent wedi eu
hyfforddi i farnu a ddylid ymyrryd ai peidio.' (Chwarae Cymru)

D

R
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•
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Chapter 13: Pwrpas chwarae

Cynnwys

Cynnwys Ymhelaethu: Pwrpas chwarae
Dylai’r dysgwyr ddeall y canlynol:
mae chwarae’n rhan hanfodol
o fywyd pob plentyn ac mae’n
hanfodol er mwyn mwynhau
plentyndod yn ogystal â datblygiad
cymdeithasol, emosiynol, deallusol
a chorfforol; mae gan blant hawl
i chwarae; mae chwarae yn
caniatáu i blant ddefnyddio eu
creadigrwydd, gan ddatblygu
eu dychymyg, eu deheurwydd,
eu cryfder corfforol, gwybyddol
ac emosiynol ar yr un pryd; trwy
chwarae y bydd plant yn ymgysylltu
ac yn rhyngweithio yn y byd
o’u cwmpas; mae chwarae actif
rheolaidd yn helpu babanod, plant
a phobl ifanc i ddatblygu arfer
gydol oes o ymarfer corff dyddiol a
sgiliau bywyd fel:sgiliau cyfathrebu
a chymdeithasol, dealltwriaeth
o reolau cymdeithasol,
cyfeillgarwch; ymdeimlad o ‘roi a

derbyn’; amynedd a dyfalbarhad,
dealltwriaeth o bobl eraill, gwaith
tîm ac ymdeimlad o berthyn;
chwarae yw sail pob maes dysgu yn
Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.

FT

∙

mae chwarae’n sail i ddysgu a
phob datblygiad; trwy chwarae,
mae plant yn datblygu sgiliau iaith,
emosiynau, creadigrwydd, sgiliau
cymdeithasol, sgiliau deallusol; i’r
rhan fwyaf o blant mae chwarae’n
naturiol ac yn ddigymell, er efallai
bydd angen help ac anogaeth
ar rai plant, fel: therapi chwarae,
strategaethau dysgu yn seiliedig ar
chwarae, a chwarae pwrpasol.

R

A

∙

D

Pw rp as Chwa ra e

Mae ymchwil, o Piaget hyd heddiw, wedi dangos bod plant yn cael amrywiaeth eang o fuddion
o chwarae. Nid yn unig mae chwarae o fudd i’r plentyn, mae o fudd i deuluoedd a’r gymuned,
gan wella nid yn unig dysgu plant ond eu hiechyd a’u hansawdd bywyd. Mae plant yn gallu
cymdeithasu a chyfathrebu â’u cyfoedion, gan hybu sgiliau iaith, cadw’n weithgar yn gorfforol
ac yn feddyliol ac maen nhw’n cael rhyddid i ddefnyddio eu creadigrwydd ac i wneud eu
penderfyniadau eu hunain. Mae ymchwil yn dangos bod mynediad at ddarpariaeth chwarae o
ansawdd uchel o fudd mawr i blant a’r gymuned gyfan.
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Buddion chwarae i blant

•
•
•

•

•

•

gall rhieni deimlo’n sicr, gan wybod bod eu
plant yn hapus, yn ddiogel ac yn mwynhau
eu hunain
mae teuluoedd yn cael budd o blant
iachach, hapusach, ac mae darpariaeth
chwarae’n aml yn ganolbwynt i gymunedau
mae’n cynnig cyfleoedd ar gyfer
rhyngweithio cymdeithasol i’r gymuned
ehangach ac yn gymorth i ddatblygu
ymdeimlad cryfach o ysbryd cymunedol a
rhyngweithio cymdeithasol
mae gan ofodau y tu allan, fel meysydd
chwarae a pharciau, rôl bwysig ym
mywydau bob dydd plant a phobl ifanc, yn
enwedig fel lle i gwrdd â ffrindiau

•

A

Mae chwarae’n ffordd y mae plant yn ei defnyddio i ddatblygu eu sgiliau corfforol, gwybyddol
ac emosiynol, a hynny wrth ddatblygu eu dychymyg a’u creadigrwydd. Mae chwarae’n
hanfodol i ddatblygiad ymennydd plant, a dyma’r ffordd y mae plant yn dechrau rhyngweithio
â’u hamgylchedd o’u babandod. Drwy chwarae, mae plant yn creu byd y maen nhw’n gallu
ei archwilio ac ymchwilio iddo, darganfod ystyron newydd a rheoli a goresgyn. Mae plant yn
gallu ymarfer gwahanol rolau drwy chwarae dychmygus gyda’u cyfoedion a gydag oedolion, a
datblygu sgiliau a chymwyseddau newydd sy’n eu galluogi i feistroli eu byd, fel bod ganddyn
nhw fwy o hyder a hunan-barch. Mae hyn yn eu helpu i feithrin y gwydnwch a fydd ei angen
arnyn nhw er mwyn wynebu heriau yn y dyfodol.

Mae chwarae’n bwysig er mwyn datblygu sgiliau cymdeithasol a gaiff eu defnyddio drwy gydol
bywyd. Mae plant yn dysgu sut i weithio mewn grwpiau ac fel rhan o dîm, gan ddysgu sut i
rannu, negodi, a datrys gwrthdaro. Mae’n bwysig bod ymarferwyr yn gadael i blant gyfeirio
eu chwarae eu hunain yn hytrach na’i reoli, neu bydd plant yn colli manteision datblygu
creadigrwydd, arweinyddiaeth, a sgiliau grŵp. Hefyd, mae chwarae’n ffordd bwysig i blant
ddatblygu ffordd iach a gweithgar o fyw, sy’n gallu eu hannog nhw i ymarfer ac i atal gordewdra
yn ystod plentyndod ac yn nes ymlaen yn eu bywyd. Yn ogystal, mae chwarae’n helpu plant i
ddatblygu eu sgiliau iaith, gan gynyddu geirfa a galluogi plant sydd ag oediad iaith neu blant
ifanc i’w mynegi eu hunain, eu safbwyntiau a’u teimladau drwy chwarae. Mae chwarae’n
hanfodol i ddatblygiad galluoedd academaidd plant, eu hymddygiad dysgu, eu sgiliau datrys
problemau a’u parodrwydd cymdeithasol ac emosiynol i ddechrau yn yr ysgol. Mae chwarae’n
rhan bwysig o ddysgu emosiynol a chymdeithasol drwy ryngweithio cynnar plant â chyfoedion
ac oedolion.

D
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•

FT

•

codi eu hunan-werth a’u hunan-barch
gwella a chynnal eu hiechyd corfforol a
meddyliol
rhoi cyfle iddyn nhw gymysgu â phlant
eraill
eu galluogi i fagu hyder drwy ddatblygu
sgiliau newydd
hybu eu dychymyg, eu hannibyniaeth a’u
creadigrwydd
rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau cymdeithasol
a dysgu, ac i blant o bob gallu chwarae
gyda’i gilydd
magu gwydnwch drwy gymryd risgiau a
heriau, datrys problemau, ac ymdrin â
sefyllfaoedd newydd a gwahanol

R
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•
•

Budd chwarae i deuluoedd ac i gymunedau

Pwrpas chwarae

Y sgiliau y mae plant yn eu dysgu drwy chwarae
Mae chwarae’n rhoi cyfle i blant archwilio ac ymchwilio i ysgogiadau
synhwyraidd newydd ac mae’n bwydo eu chwilfrydedd naturiol am y
byd. Mae plant yn ddysgwyr naturiol ac maen nhw eisiau darganfod
pethau newydd. Maen nhw’n gallu darganfod gwyddoniaeth a byd natur
ac yn dysgu sut i ryngweithio â’u hamgylchedd.

Mae chwarae’n
galluogi plant i
ddeall rheolau
cymdeithasol,
i negodi ac
i ddatrys
problemau

Chwarae cymdeithasol yw lle mae plant yn cael amrywiaeth o gyfleoedd
i chwarae ac i ryngweithio ag eraill o’u cwmpas nhw. Mae chwarae
cymdeithasol yn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol. Maen
nhw’n gallu deall rheolau cymdeithasol, fel rhoi a derbyn, cydweithredu
a rhannu. Mae’r rhain i gyd yn bethau y dylai plant eu dysgu ac sy’n
cefnogi eu datblygiad moesol. Bydd plant yn datblygu cyfeillgarwch a
pherthnasoedd â’u cyfoedion ac yn dysgu cyfaddawdu.

Mae plant yn
dysgu chwarae’n
gydweithredol,
yn rhannu
adnoddau ac yn
deall teimladau
eraill

Mae plant chwareus yn cydweithredu mwy â’u cyfoedion ac yn fwy
poblogaidd gyda nhw na’r rhai sy’n chwarae llai. Hefyd, maen nhw’n gallu
rheoli eu hemosiynau’n well. Drwy chwarae, mae plant yn dysgu adnabod
emosiynau a theimladau fel dicter ac ofn, a sut i’w rheoli nhw. Mae plant
yn dysgu sut i gyfathrebu ac i fynegi eu hunain yn llwyddiannus. Mae
chwarae anstrwythuredig gyda ffrindiau’n gyfle i blant ddatblygu sgiliau
cymdeithasol ac i ddod i ddeall eraill. Mae gwaith tîm ac ymdeimlad o
berthyn yn datblygu drwy chwarae cymdeithasol a chydweithredol.

Mae chwarae’n
datblygu sgiliau
corfforol plant

Mae plant yn ymarfer ac yn datblygu eu sgiliau echddygol manwl a
bras, eu hatgyrchau, eu cydsymud a’u cydbwysedd. Mae chwarae’n
annog plant i gymryd risgiau mewn amgylchedd diogel, sy’n arwain at
ymdeimlad o gyflawniad ac yn hybu hunan-barch.

R

A

FT

Mae chwarae’n
hybu ymchwilio
ac mae’n bwydo
chwilfrydedd
plant drwy
ddarganfod

Dylai ymarferwyr annog plant i arwain. Dylen nhw gyfarwyddo eu
dewisiadau chwarae eu hunain gan ddatblygu canolbwyntio, amynedd
a dyfalbarhad. Drwy eu chwarae eu hunain maen nhw’n datblygu eu
creadigrwydd.

Mae chwarae’n
hybu iechyd a
llesiant corfforol

Mae chwarae yn yr awyr agored yn bwysig gan ei fod yn hybu ffordd iach,
weithgar o fyw, gan atal gordewdra, diabetes a cholesterol uchel yn ystod
oedolaeth. Mae’r cyfle i redeg, neidio, hercian, a dringo yn galluogi plant i
ddod yn fwy heini ac iach yn gorfforol. Mae chwarae gweithgar rheolaidd
mewn amrywiaeth o leoliadau’n annog plant i ddatblygu’r arfer o wneud
gweithgarwch ac ymarfer corff rheolaidd.

D

Mae chwarae’n
cefnogi
datblygiad
gwybyddol a
chreadigrwydd
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Mae plant yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu drwy chwarae a dylen nhw
gael cyfleoedd i archwilio ac arbrofi â gwneud marciau gan ddefnyddio
sialc, pensil a phapur neu frws paent. Mae gwneud marciau fel rhan o
chwarae yn ffordd o ddatblygu eu sgiliau cyn-ysgrifennu ac ysgrifennu
ymddangosol.

Mae chwarae’n
hybu cymryd
risgiau a hunanbarch cadarnhaol

Pan mae plant yn cymryd risgiau ac yn goresgyn heriau corfforol ac
emosiynol yn ystod amser chwarae, maen nhw’n magu hunanhyder ac
mae ganddyn nhw hunan-barch uwch. Maen nhw’n dysgu credu yn eu
gallu eu hunain a sut i asesu a rheoli risg a pherygl.

Mae’n hybu
dealltwriaeth o’r
byd ac empathi

Mae chwarae rôl yn helpu plant i ddeall safbwyntiau eraill ac i deimlo
empathi. Mae plant yn gallu chwarae rolau oedolion ac ymarfer
ymddygiad cymdeithasol derbyniol. Hefyd, maen nhw’n gallu defnyddio
eu dychymyg i greu eu storïau a’u dramâu eu hunain. Mae hyn yn
datblygu eu creadigrwydd ac yn rhoi dechrau sgiliau ysgrifennu stori
iddyn nhw, y bydd eu hangen arnyn nhw’n nes ymlaen yn eu haddysg.

FT

Mae chwarae’n
cefnogi sgiliau
cyfathrebu,
gan gynnwys
gwneud marciau
ac ysgrifennu
ymddangosol

A

Y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru a dysgu drwy chwarae

Y Cyfnod Sylfaen yw’r cwricwlwm statudol i bob plentyn 3 i 7 oed yng Nghymru. Mae’n hybu
plant i fod yn greadigol, yn ddychmygus ac i ddysgu drwy chwarae, sy’n gwneud i ddysgu fod
yn fwy hwyliog ac yn fwy effeithiol. Bydd plant yn cael cyfle i archwilio’r byd o’u hamgylch nhw
ac i ddysgu sut mae pethau’n gweithio drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau arbrofol sy’n
gysylltiedig â’u cam datblygiad. Byddan nhw’n cael eu herio drwy weithgareddau ymarferol
ac yn datblygu eu meddwl â chwestiynau penagored. Bydd plant yn cael eu hybu i archwilio
cysyniadau ac i rannu syniadau ar gyfer datrys problemau.

R
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Y sgiliau y mae plant yn eu dysgu drwy chwarae

D

Mae gan y Cyfnod Sylfaen saith maes dysgu a gyflwynir drwy brofiadau dysgu gweithredol dan
do ac yn yr awyr agored.
Y meysydd dysgu yw:

84

•

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Llesiant ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

•

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

•

Datblygiad Mathemategol

•

Datblygu’r Gymraeg

Pwrpas chwarae

•

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

•

Datblygiad Corfforol

•

Datblygiad Creadigol

Mae pob un o’r meysydd hyn yn gyd-ddibynnol, sy’n sicrhau bod y plant yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau sy’n cwmpasu pob maes dysgu a datblygiad. Ar ddechrau eu blwyddyn yn y
Dosbarth Derbyn, bydd plant yn cael eu hasesu’n ffurfiol mewn pedwar maes dysgu:
Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Llesiant ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

•

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (Cymraeg neu Saesneg)

•

Datblygiad Mathemategol

•

Datblygiad Corfforol

FT

•

R

A

Mae’r asesiadau hyn yn cael eu gwneud drwy arsylwi ar blant yn ystod eu gweithgareddau
ystafell ddosbarth arferol. Bydd yr arsylwadau hyn yn rhoi gwybodaeth i’r ymarferwyr
ynghylch lle mae plant o ran eu camau datblygiad. Wedyn, bydd yr ymarferwyr yn defnyddio’r
wybodaeth hon i gynllunio profiadau dysgu gweithredol priodol i’r plant. Mae hyn yn galluogi’r
plant i ddysgu a datblygu drwy chwarae ac i ddysgu sgiliau newydd drwy’r cyfleoedd y maen
nhw’n eu cael. Mewn lleoliadau, yn aml mae ardaloedd gwahanol yn yr ystafell ddosbarth sy’n
hybu chwarae a datblygiad fel adeiladu, cornel cartref, ardal greadigol neu grefft, chwarae
dychmygus, ardal ddarganfod, ardal mathemateg ac iaith ac ardal llythrennedd er mwyn i
blant ddatblygu eu sgiliau ar draws pob maes datblygiad.

Profi eich gwybodaeth:

D

1. Disgrifiwch beth yw pwrpas chwarae ac aseswch effaith bosibl chwarae
creadigol ar ddatblygiad plentyn pum mlwydd oed, gan gyfeirio at
ddwy enghraifft.
2. Esboniwch bwysigrwydd chwarae yn y Cyfnod Sylfaen ar gyfer datblygiad
gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd.
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Pennod 14: Camau chwarae a mathau o chwarae

Cynnwys
Cynnwys Ymhelaethu: cyfnodau chwarae
Dylai dysgwyr allu disgrifio chwe
phrif gam chwarae: segur; unigol;
gwyliwr; cyfochrog; cysylltiadol;
cydweithredol.

∙

Dylai dysgwyr wybod am y
mathau gwahanol o chwarae:
chwarae creadigol; chwarae
corfforol; chwarae dychmygus/
esgus neu chwarae rôl; chwarae
amgylcheddol • chwarae mewn
amgylchedd strwythuredig •
chwarae amgylcheddol • chwarae
hunangyfeiriedig; chwarae wedi’i
gyfeirio gan blant (chwarae

rhydd); chwarae wedi’i gyfeirio
gan blant gyda chefnogaeth
oedolyn (sgaffaldio/chwarae dan
arweiniad); chwarae wedi’i hwyluso
gan oedolyn; chwarae wedi’i
gyfeirio gan oedolyn (gemau);
chwarae wedi’i reoli gan oedolyn
(cyfarwyddiadau uniongyrchol).

FT

∙

Dylai dysgwyr wybod sut mae’r
mathau gwahanol o chwarae’n
cefnogi’r meysydd datblygiad
allweddol.

A

∙

R

Mae chwe cham o chwarae yn ystod plentyndod cynnar ac mae’n bosibl arsylwi’r rhain mewn
lleoliad blynyddoedd cynnar drwy edrych ar y mathau o chwarae y mae plant yn ymgysylltu â
nhw a chymharu’r rhain ag oedran y plentyn. Mae pob un o’r camau chwarae’n ymwneud ag
archwilio, darganfod, defnyddio’r dychymyg a bod yn greadigol. Mae chwarae plant yn newid
yn ôl oedran wrth iddyn nhw dyfu a datblygu eu sgiliau.

Chwarae segur (Genedigaeth-3 mis)

D

Ar y cam hwn, y cyfan mae’r baban yn ei wneud yw llawer o symudiadau â’i freichiau, ei goesau,
ei ddwylo, ei draed, ac ati. Mae’n dysgu am ei gorff ac yn darganfod sut mae’n symud.

Chwarae unigol (Genedigaeth-2 oed)
Dyma’r cam pan mae plant yn chwarae ar eu pennau eu hunain. Does ganddyn nhw ddim
diddordeb mewn chwarae ag eraill. Chwarae unigol yw lle mae’n well gan blant chwarae ar
eu pennau eu hunain gan eu bod yn cymryd y cyfle i archwilio eu hamgylchedd. Mae hyn yn
gallu amrywio o sain eu llais i deimlo rhannau’r corff. Hefyd, mae’n normal i blant hŷn eisiau
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chwarae ar eu pennau eu hunain. Maen nhw’n gallu treulio cyfnodau hir yn canolbwyntio ar
weithgaredd penodol.

Ymddygiad gwyliwr (2 oed)

FT

Yn ystod y cam hwn, mae plentyn yn dechrau gwylio plant eraill yn chwarae ond dydy e ddim
yn chwarae â nhw. Mae hon yn ffurf iach ar ddysgu drwy chwarae. Efallai fod y plentyn yn
teimlo’n swil neu’n ansicr am y rheolau, neu mae’n well ganddo wylio cyn ymuno â’r chwarae.
Mae gwylio’n helpu plentyn i fagu hyder ac i ddysgu sut mae plant yn chwarae gyda’i gilydd.
Yn ystod chwarae gwyliwr, drwy arsylwi, mae plentyn yn meithrin ei sgiliau ei hun. Efallai bydd
plant sy’n gwylio yn gwneud sylwadau am y gweithgareddau y mae’n eu harsylwi. Maen nhw’n
dysgu am sut mae plant yn rhyngweithio, yn barod at gymryd rhan eu hunain mewn chwarae
grŵp fel hyn yn y pen draw.

Chwarae cyfochrog (2+ oed)

A

Chwarae cyfochrog yw’r enw ar pan mae plentyn yn chwarae wrth ochr neu gerllaw eraill ond
heb fod yn chwarae gyda nhw. O ddwy i dair oed, mae’n well gan blant chwarae wrth ochr
plant eraill, ond maen nhw’n tueddu i beidio â rhyngweithio â nhw. Efallai y byddan nhw’n
cymryd rhan mewn gweithgareddau tebyg, neu weithgareddau sy’n hollol wahanol weithiau,
ond maen nhw’n hoffi bod wrth ymyl plant o oedran tebyg. Er bod ymarferwyr yn credu nad
yw presenoldeb y plant yn bwysig i’r plant, os ydyn nhw’n cael eu gwahanu, mae’n dod yn
amlwg bod y cysylltiad â’r plant eraill yn bwysig iddyn nhw.

R

Chwarae cysylltiadol (3-4 oed)

D

Mae hyn yn digwydd pan mae plentyn yn dechrau rhyngweithio ag eraill wrth chwarae, ond
does dim llawer o ryngweithio ar y cam hwn. Efallai bydd plentyn yn gwneud gweithgaredd
sy’n gysylltiedig â’r plant o’i amgylch, ond efallai na fydd yn rhyngweithio â phlentyn arall mewn
gwirionedd. Er enghraifft, efallai bydd pob un o’r plant yn chwarae ar yr un darn o offer maes
chwarae ond bydd pob un yn gwneud pethau gwahanol, fel dringo, hongian, ac ati.

Chwarae cydweithredol (4+ oed)
Pan mae plentyn yn chwarae gydag eraill ac mae ganddo ddiddordeb yn y gweithgaredd
a hefyd yn y plant eraill sy’n ymwneud â’r chwarae, mae’n cymryd rhan mewn chwarae
cydweithredol. Byddan nhw’n trafod agweddau ar eu chwarae, yn gwneud rheolau, yn
cymryd tro ac yn rhannu gan ddangos y sgiliau cymdeithasol y bydd eu hangen arnyn nhw
drwy gydol eu bywydau.
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M a th a u o chwa ra e
Mathau eraill o chwarae sy’n cefnogi dysgu a datblygiad plant
Budd y math o chwarae ar gyfer dysgu a datblygiad plant

FT

Disgrifiad o’r math o chwarae

Chwarae creadigol yw pan mae plant

Mae’r math hwn o chwarae’n bwysig gan ei fod yn datblygu sgiliau

yn ymgysylltu â chwarae lle nhw sy’n

mewn datrys problemau, sgiliau iaith a meddwl haniaethol. Mae

gwneud y rheolau ac maen nhw’n rhydd

plant yn gallu defnyddio chwarae creadigol i fynegi eu hemosiynau

i ddefnyddio eu dychymyg i ddyfeisio

drwy gelf, ac i ddatblygu sgiliau cymdeithasol drwy eu dysgu i

gemau, actio storïau, dyfeisio storïau

barchu teimladau a syniadau plant a phobl eraill. Mae’n bwysig

neu ganeuon. Mae chwarae creadigol yn creu amgylchedd sy’n cefnogi creadigrwydd gyda chelf a chrefft,
fel creonau, marcwyr, papur, clai modelu; dillad gwisgo i fyny,

a dylai pob plentyn gael cyfleoedd i

propiau ar gyfer chwarae dramatig; offerynnau cerdd; a theganau

ymgysylltu â chwarae creadigol bob

dychymyg, fel doliau, siop a chornel cartref

dydd.

A

anstrwythuredig ac yn hunangyfeiriedig

Mae chwarae corfforol yn cynnwys

Mae chwarae corfforol yn helpu plant i ddatblygu eu sgiliau

pob math o weithgarwch corfforol plant,

echddygol bras a manwl, i ddatblygu sgiliau ffitrwydd ac i fwynhau

o daflu pêl, dringo, cyfarpar chwarae,

gweithgarwch corfforol. Hefyd, mae’n rhoi cyfle iddyn nhw gymryd

hongian, sgipio neu reidio beic.

risgiau a phrofi eu gallu mewn amgylchedd diogel, gan roi hyder a
hunan-barch iddyn nhw.

Drwy chwarae dychmygus/esgus neu

Drwy chwarae rôl, mae plant yn datblygu’r sgiliau cymdeithasol a’r

R

The importance of play in learning and development

Chwarae cydweithredol yw lle mae pob un o’r camau’n dod at ei gilydd, ac mae plant yn
dechrau chwarae gyda’i gilydd. Fel arfer, mae hyn yn digwydd rhwng pedair a phum mlwydd
oed; dyma’r prif fath o chwarae sydd i’w weld mewn plant o’r oedran hwn. Bydd y camau
cynharach o chwarae i’w gweld o hyd gan fod plant yn defnyddio pob math o chwarae i
ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth.

chwarae rôl, mae’r plentyn yn defnyddio ymddygiad sydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer bywyd fel oedolyn
drwy actio rolau oedolion fel doctor, nyrs, athro, perchennog siop,

hynny wrth ddysgu sut i gymryd tro,

swyddog yr heddlu. Hefyd, maen nhw’n datblygu dealltwriaeth o

cydweithredu, rhannu, a gweithio ar

sut mae cymdeithas a chymunedau’n gweithio a’r rolau amrywiol

ddatblygiad iaith.

ynddyn nhw.

Mae llawer o ysgolion a meithrinfeydd

Mae chwarae amgylcheddol yn hybu darganfod wrth i blant ddysgu

yn cynnwys chwarae amgylcheddol

am y byd drwy eu synhwyrau. Gall hyn gynnwys gerddi synhwyraidd

yn eu dysgu ac yn bodloni angen plant

sy’n llawn o seiniau, aroglau a lliwiau, gerddi llysiau a blodau, tai

am chwarae ag elfennau naturiol. Mae’n

coeden a ffeuau. Mae deunyddiau naturiol gwahanol, fel pren,

bwysig bod ag amgylchedd gwahanol ac

cerrig, cregyn a chwarae dŵr, yn hybu darganfod, meddwl creadigol

amrywiol, gan gynnwys coed, boncyffion,

a datrys problemau. Hefyd, mae chwarae amgylcheddol yn cefnogi

porfa, cerrig a cherrig sarn; gweadau

datblygiad sgiliau echddygol bras sy’n gallu cael eu defnyddio mewn

gwahanol fel moch coed a rhisgl; a

gofodau agored, fel celf a chrefft ar raddfa fawr, peli, cylchoedd,

gweithgareddau sy’n hybu darganfod a

teiars a cherrig sarn. Hefyd, mae plant yn gallu magu hyder a chael

D

ei ddychymyg a’i greadigrwydd a

chwilfrydedd sy’n datblygu gwybodaeth a ymdeimlad o gyflawniad drwy dyfu eu planhigion a’u llysiau eu
dealltwriaeth plant o’r byd.
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hunain a dod i ddeall bod angen parchu pethau byw.

Camau chwarae a mathau o chwarae

Mathau eraill o chwarae sy’n cefnogi dysgu a datblygiad plant
Mae gweithgareddau chwarae

Mae chwarae strwythuredig yn galluogi plant i ddefnyddio

strwythuredig yn gallu bod yn

rhesymeg i ddatrys problemau tra mae chwarae anstrwythuredig,

chwaraeon a gemau wedi’u trefnu,

neu chwarae rhydd, yn greadigol ac yn benagored. Mae’n bwysig

gweithgareddau celf lle mae plant

arsylwi’r ffordd y mae plant yn dysgu drwy chwarae a rhoi

yn creu model sydd â nod neu

gweithgareddau strwythuredig iddyn nhw sy’n hybu cariad at

gynnyrch terfynol o dan sylw. Mae

ddysgu. Gall oedolion ganmol cyflawniadau plant, fel cwblhau cwrs

ymarferwyr yn gallu creu amgylchedd

rhwystrau sydd wedi’i drefnu ymlaen llaw, a gall plant feithrin hyder

chwarae strwythuredig dan do neu

a hunan-barch.

FT

yn yr awyr agored gyda set benodol o

weithgareddau i’w cyflawni tuag at nod.
Chwarae anstrwythuredig yw unrhyw

Mae chwarae anstrwythuredig yn meithrin empathi a

gyfnod o chwarae wedi’i arwain gan

chreadigrwydd mewn plant ac mae’n gallu helpu i leihau

blant, wedi’i ysgogi gan eu diddordebau

iselder, pryder, a straen. Hefyd, mae’n galluogi plant i ddilyn eu

a’u chwilfrydedd eu hunain ac wedi’i

diddordebau eu hunain ac i ddatblygu’r cymhelliant i ddysgu,

lywio gan eu set nhw eu hunain o

archwilio a darganfod. Gall plant drin eu hamgylchedd er mwyn

creu pethau – adeiladu pethau â blociau a thywod. Mae’r math hwn

â’r gweithgaredd hwn, ac yn penderfynu

o chwarae’n galluogi plant i arbrofi â deunyddiau ac i ddarganfod

pryd mae’r gweithgaredd yn dechrau ac

beth sy’n gweithio. Mae’r math hwn o chwarae’n rhoi ymdeimlad

yn gorffen.

o gyflawniad i blant, gan eu bod wedi gallu arbrofi ac adeiladu

A

reolau. Mae plant yn fodlon ymwneud

eitemau o’u chwarae.

Chwarae hunangyfeiriedig

Chwarae hunangyfeiriedig yw galluogi plant i chwarae heb i
oedolion gyfeirio neu ymyrryd. Mae’n cael ei ddiffinio fel ‘chwarae
wedi’i ddewis yn rhydd’ gyda’r plentyn yn penderfynu cynnwys ei
chwarae ac yn ei reoli. Mae’n cael ei gyfarwyddo’n bersonol ac yn

R

dilyn greddfau, syniadau a diddordebau’r plentyn ei hun. Hefyd,
mae’n cael ei ddisgrifio fel ‘chwarae wedi’i gymell yn gynhenid’ sy’n
golygu plant yn chwarae yn eu ffordd ei hunain am eu rhesymau eu
hunain.

Mae gweithgareddau ac amgylcheddau dysgu wedi’u cyfeirio gan

(chwarae rhydd)

blant yn cymell plant i ymgysylltu â chwarae ac archwilio i gael y

D

Chwarae wedi’i gyfeirio gan blant

profiad yn hytrach na bod nod mewn golwg. Maen nhw’n dewis y
gweithgaredd oherwydd ei fod yn hwyl a’u bod yn ei fwynhau.

Chwarae wedi’i gyfeirio gan blant gyda Pan mae oedolion yn cefnogi chwarae plant drwy arwain y chwarae
chymorth oedolyn (sgaffaldio/chwarae

mewn ffordd sensitif, mae’n rhoi cydbwysedd rhwng strwythur

dan arweiniad) yw pan mae’r oedolyn yn

a rhyddid, sy’n hybu archwilio a darganfod. Canlyniad chwarae

rhoi nodau ychydig y tu hwnt i’w gallu

dan arweiniad yw dysgu dyfnach a mwy helaeth. Mae oedolion yn

presennol i’r plant ac maen nhw’n cael

gallu cefnogi’r dysgu hwn mewn chwarae dan arweiniad drwy fod

cefnogaeth i gyrraedd eu cam datblygiad

â nodau dysgu eglur ar gyfer gweithgaredd, tra mae’n caniatáu i’r

nesaf. (Gweler damcaniaethau Vygotsky

plant gadw rheolaeth dros eu dysgu ar yr un pryd.

ym Mhennod 8).
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Mae chwarae wedi’i hwyluso gan

Mae rôl yr oedolyn yn cynnwys bod yn ymwybodol o’r adeg briodol

oedolyn yn rhoi’r cymorth, y deunyddiau

i arsylwi’r plant ac i roi lle iddyn nhw chwarae, ond hefyd mae’n

neu’r adnoddau, yr amser a’r lle i blant

cynnwys bod yn ymwybodol o’r adeg y dylai ymyrryd. Eto, mae

chwarae a datblygu eu sgiliau.

hyn yn cynnig dull cytbwys rhwng bod yr oedolyn a’r plentyn yn
cyfarwyddo’r chwarae, ac mae’n gallu cadw plant i ganolbwyntio ar
y canlyniadau dysgu dymunol tra mae’n eu galluogi i ddefnyddio eu
dychymyg a’u creadigrwydd yn rhydd.
Mae llawer o gemau y mae oedolion yn gallu eu cyfarwyddo gyda

blant, ac maen nhw’n hybu datblygiad.

phlant sy’n gallu hybu dysgu mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r

Dylai ymarferwyr sicrhau’r cydbwysedd

gemau’n annog y plant i wrando ac i ddilyn cyfarwyddiadau, ac i

cywir rhwng gweithgareddau dan

wella eu canolbwyntio. Mae gemau’n hwyl hefyd, ac mae’r math

arweiniad oedolyn a rhai wedi’u

hwn o weithgarwch corfforol yn gallu annog plant i weithio fel

FT

Mae gemau’n gallu bod yn hwyl fawr i

cyfarwyddo gan blant. Mae gemau

tîm ac i gefnogi ac annog eraill tra maen nhw’n datblygu sgiliau

wedi’u cyfarwyddo gan oedolyn yn

echddygol manwl a bras.

gallu helpu i wella sgiliau gwrando a
gwaith tîm plant.

Chwarae wedi’i reoli gan oedolyn

Bydd yr oedolyn yn goruchwylio ac yn arsylwi’r gweithgaredd er

(cyfarwyddiadau uniongyrchol)

mwyn asesu dysgu a datblygiad y plentyn. Bydd ymarferwyr yn

yw lle mae oedolyn yn cynllunio

defnyddio hyn i asesu cam datblygiad y plentyn ac i gynllunio

gweithgareddau priodol er mwyn cefnogi a hybu ei ddatblygiad. Er

datblygu sgìl neu ganlyniad dysgu

enghraifft, mae ymarferwr yn gofyn i blentyn roi pob un o’r eitemau

penodol. Mae’r oedolyn yn dewis yr

siâp cylch yn y bocs, sy’n dangos bod y plentyn yn gallu adnabod

adnoddau ac mae’n rhaid i’r plentyn

cylch.

A

gweithgareddau’n ofalus er mwyn

weithio drwy gyfres o gamau er mwyn
cyrraedd y canlyniad dymunol.

R

The importance of play in learning and development

Mathau eraill o chwarae sy’n cefnogi dysgu a datblygiad plant

Profi eich gwybodaeth:

D

1. Disgrifiwch bwrpas chwarae wedi’i gyfeirio gan blant yn Fframwaith y
Cyfnod Sylfaen.
2. Aseswch sut gall chwarae dychmygus hybu datblygiad iaith plentyn rhwng 1 a 3
oed.

3. Cyfiawnhewch sut gall chwarae strwythuredig a chwarae anstrwythuredig gefnogi
datblygiad sgiliau deallusol.
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FT

Uned 3

A

Adran 4

D

R

Ymddygiad plant a
phobl ifanc
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Cynnwys

2.3.3. Ymddygiad plant a phobl ifanc
In this section learners will gain knowledge and understanding of:
•

ffactorau sy’n effeithio ar
ymddygiad plant a phobl ifanc

•

strategaethau a dulliau

sy’n cefnogi plant a phobl
ifanc i ddatblygu patrymau
ymddygiad cadarnhaol.

Mae hyn yn cynnwys:
ffactorau cymdeithasegol,
seicolegol a biolegol

•

sut mae rhieni a’r rhai sy’n
gweithio mewn gofal plant

Ymhelaethiad

hybu patrymau ymddygiad
cadarnhaol mewn plant a
phobl ifanc.

FT

•

y ffactorau gwahanol sy’n effeithio ar ymddygiad plant a phobl ifanc;
bod y ffactorau hyn yn effeithio ar ddatblygiad hefyd
Cymdeithasegol:

teulu: dulliau rhianta,
perthnasoedd, ysgariad,
mabwysiadu, maethu;

•

ffordd o fyw: deiet, ymarfer
corff;

•

amgylcheddol: tai, lleoliad
cymdogaeth, cyfleoedd i
chwarae/adnoddau;

•

diwylliannol: ethnigrwydd,
addysg, teithio, profiadau
diwylliannol, arferion a
thraddodiad, agweddau,
gwerthoedd a chredoau;

R

D
•

•
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Seicolegol:

•

hunan-barch, hunangysyniad,
meddylfryd, iechyd meddwl
plant, gwahanu, ymlyniad
gwael, profiadau niweidiol
yn ystod plentyndod, gan
gynnwys galar a cholled, e.e.
ysgariad, profedigaeth, trais
a bwlio, gan gynnwys trais
domestig;

•

profiadau bywyd: symud
tŷ, geni brawd neu chwaer,
profedigaeth, bod yn ffoadur,
tristwch/iselder;

•

trawsnewidiadau: symud ysgol,
symud dosbarthiadau neu
grwpiau;

•

biolegol: rhywedd,
trawsryweddol, anhwylderau
genetig, anhwylderau
etifeddol, anableddau dysgu,
anableddau/afiechyd/clefyd,
anaf.

A

•

•

ffrindiau: cymdeithasoli,
unigedd, stereoteipio, pwysau
gan gyfoedion;
economaidd-gymdeithasol:
tlodi/cyfoeth, gwahaniaethu,
dylanwad cymdeithas a’r
cyfryngau, modelau rôl

Pennod 15: Ffactorau sy’n Effeithio ar Ymddygiad a
Datblygiad Plant
Mae llawer o ffactorau sy’n gallu effeithio ar ymddygiad plant ac ar bob agwedd ar eu datblygiad.
Mae’r ffactorau hyn yn gallu effeithio ar blant a’u hymddygiad, naill ai mewn ffordd gadarnhaol
neu negyddol. Mae’r ffactorau hyn yn gallu bod yn allanol neu’n fewnol ac maen nhw’n gallu
cael effaith arwyddocaol ar gyfleoedd bywyd plant.

FT

Ff a ctora u C y mdeit ha so l
Teulu

A

Yn y teulu mae cymdeithasoli cynradd plant yn digwydd a dyma lle maen nhw’n dysgu
gwerthoedd eu teulu a’r gymuned y maen nhw’n byw ynddi. Mae plant yn dysgu normau
ymddygiad derbyniol gan eu teulu. Tair blynedd cyntaf bywyd yw’r mwyaf arwyddocaol yn
natblygiad ymennydd plant, pan maen nhw’n hynod sensitif i ffactorau allanol sy’n effeithio ar
ymddygiad a datblygiad. Os yw plentyn yn cael amgylchedd ysgogol sy’n gyfoethog mewn iaith
a chyfathrebu gydag ymlyniadau a bondiau diogel gyda’r gofalwyr, bydd hyn yn cyfoethogi ei
ddatblygiad. I gyferbynnu, os nad yw hyn yn digwydd yn y teulu, mae datblygiad plentyn yn
gallu oedi a dydy e ddim yn cyrraedd y cerrig milltir disgwyliedig ar gyfer ei oedran. Bydd gan
blant sy’n profi amgylchedd teuluol llawn straen yn eu blynyddoedd cynnar fwy o siawns o
ddatblygu anabledd dysgu neu broblem iechyd meddwl, fel iselder.

R

Mae llawer o fathau gwahanol o strwythurau teuluol yn y gymdeithas fodern ac mae
strwythur teulu plentyn yn gallu effeithio ar ei ymddygiad a’i ddatblygiad.

Sut mae strwythurau teuluol gwahanol yn gallu effeithio ar ymddygiad a
datblygiad plentyn?
•

Yn y teulu cnewyllol, mae plant yn cael sylw dau riant ac efallai y byddan
nhw’n elwa o hyn, o’i gymharu â’r plant sy’n byw gydag un rhiant neu
mewn llysdeulu, lle byddan nhw efallai wedi profi straen, ansicrwydd a
cholled oherwydd gwahanu, ysgaru neu riant yn marw.

D

Y Teulu
Cnewyllol

Teulu Un
Rhiant

•

Dydy plant mewn teuluoedd un rhiant ddim yn cael cymaint o ofal a
sylw bob amser oherwydd mai un rhiant yn unig sydd i gyflawni pob rôl.
Mae’r rhiant yn gweithio oriau hir yn aml gan mai un cyflog yn unig sydd
i gefnogi’r teulu. Yn aml, mae’r plant yn wynebu tlodi ac yn byw mewn
tai gwaeth na phlant sydd mewn teuluoedd dau riant oherwydd bod eu
hincwm yn is.
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datblygiad plentyn?

Teulu Maeth/ •
Mabwysiedig

•

•

Mae llysdeuluoedd yn arwain at broblemau i blant yn aml oherwydd
efallai na fydd ganddyn nhw berthynas dda â llysrieni neu lysfrodyr a
llyschwiorydd, ac efallai y byddan nhw’n teimlo’n ddig am eu bod yn
rhannu eu rhiant a’u cartref â’r teulu newydd. Mae plant yn gallu teimlo’n
eiddigeddus ac yn ansicr yn aml, yn enwedig os ydyn nhw’n gyfarwydd â
chael holl sylw eu rhiant.
Mae teuluoedd maeth yn aml yn gofalu am blant yn y tymor byr, tra bydd
teuluoedd mabwysiedig yn mabwysiadu’r plentyn yn gyfreithiol ac yn
dod yn rhiant iddo am oes. Yn y ddau achos, efallai bydd y plentyn wedi
dioddef trawma neu drallod cyn cyrraedd, oherwydd iddo gael ei wahanu
oddi wrth ei rieni genedigol, oherwydd bod teulu wedi chwalu, oherwydd
cam-drin neu esgeuluso.
Mae plant maeth yn teimlo’n ansicr oherwydd nad ydyn nhw’n gwybod a
fyddan nhw’n aros gyda’r teulu maeth, yn dychwelyd at eu rhieni neu’n cael
eu symud i le arall. Maen nhw’n aml yn ansicr, wedi drysu, yn drallodus ac
yn ddig ac mae’n gallu bod yn anodd iddyn nhw fondio gyda’r teulu maeth.
Hefyd, mae’n gallu bod yn anodd i blant mabwysiedig addasu i’r
amgylchedd teuluol a’r dulliau rhianta newydd, ac yn aml maen nhw’n
delfrydu eu rhieni genedigol a’u bywyd teuluol blaenorol.

FT

•

A

Ymddygiad plant a phobl ifanc

Llysdeulu

•

Mae plant sy’n byw mewn teuluoedd estynedig yn aml yn byw gyda’u
rhieni, eu teidiau a’u neiniau ac aelodau eraill o’r teulu. Mewn rhai
diwylliannau, dyma’r strwythur teuluol mwyaf cyffredin.

Teuluoedd
sy’n Rhannu
Gofal

•

Mae plant mewn teuluoedd sy’n rhannu gofal yn aml wedi cael profiad
o drawma chwalu teulu, gwahanu ac ysgariad. Efallai y byddan nhw’n
teimlo’n ansicr ac mae eu teyrngarwch wedi’i rannu, sy’n gallu achosi
straen ac anhapusrwydd. Gan eu bod nhw’n treulio amser gyda’r ddau
riant mewn cartrefi gwahanol, efallai y byddan nhw’n teimlo’n ddryslyd
ynghylch lle maen nhw’n perthyn ac efallai y byddan nhw’n cael negeseuon
cymysg a ffiniau gwahanol gan eu rhieni. Gall fod yn anodd iddyn nhw
ddeall y gwahaniaethau mewn gwerthoedd a dulliau rhianta.

D

R

Teulu
Estynedig

Dulliau Rhianta

Mae dulliau rhianta gwahanol yn cael effaith arwyddocaol ar ymddygiad a datblygiad plant.
Gall fod yn anodd i blant ifanc ymddwyn mewn ffordd sy’n wahanol i’r credoau, y gwerthoedd
a’r agweddau y maen nhw wedi’u dysgu yn eu teulu.
Mae agwedd teulu at addysg yn gallu cael effaith fawr ar gymhelliad plentyn i ddysgu
a chyflawni o’r blynyddoedd cynnar a thrwy gydol ei addysg. Bydd rhai rhieni’n gweld bod
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addysg yn angenrheidiol ar gyfer cyflawniad cymdeithasol a sefydlogrwydd economaidd yn
ystod oedolaeth. Byddan nhw’n annog dysgu eu plant gartref ac yn sicrhau bod y plentyn yn
cael y cyfleoedd addysgol gorau, gan weld hyn yn brofiad gwerthfawr a chadarnhaol. Hefyd,
bydd y rhieni hyn yn awyddus i’w plentyn fynychu lleoliad blynyddoedd cynnar a datblygu eu
dysgu a'u sgiliau cymdeithasol er mwyn paratoi at yr ysgol, fel bod ganddo fantais dros blant
nad ydyn nhw wedi cael y cyfle hwn.

A

FT

Bydd rhieni sydd ag agwedd gadarnhaol tuag at y gymdeithas a’u rôl yn y gymuned yn annog
eu plant i fod â’r un gwerthoedd ac agweddau. Mewn teuluoedd lle nad yw rhieni’n gweithio
a lle maen nhw’n teimlo’n llai cryf ynghylch cyfrannu at y gymdeithas, fydd addysg ddim yn
cael ei gwerthfawrogi cymaint. Hefyd, bydd agweddau at waith, gwirfoddoli ac ymgymryd â
rolau cymunedol yn llai amlwg. Mae dulliau rhianta yn y cartref yn dylanwadu ar iaith plant a’r
hyn y maen nhw’n ei ystyried sy’n ymddygiad cymdeithasol dderbyniol. Os yw rhieni’n rhegi,
yn gweiddi ar bobl eraill ac yn ymosodol eiriol, mae’r plentyn yn fwy tebygol o ddangos yr
ymddygiad hwn, gartref, yn y lleoliad, ac yn yr ysgol. Bydd rhieni sy’n dysgu moesau, iaith
ac ymddygiad priodol i blant ac sy’n ystyriol tuag at bobl eraill yn hybu hyn yn eu plant. Mae
ymddygiad a gwerthoedd moesol yn cael eu haddysgu drwy gymdeithasoli cynradd. Mae
rhieni sy’n gosod ffiniau i’w plant ac yn rhoi rheolau a chanllawiau a rhoi cariad, cynhesrwydd
a chefnogaeth ar yr un pryd yn fwy tebygol o gynhyrchu plant sy’n annibynnol, yn hapus ac yn
llwyddiannus.

Ff a ctora u F fordd o F y w

R

Mae’n bwysig i iechyd, llesiant, datblygiad ac ymddygiad plant eu bod yn cael deiet cytbwys a
maethlon iach a’u bod yn unigolion gweithgar sy’n ymarfer corff yn rheolaidd. Mae maeth da
ac ymarfer corff yn hanfodol i’r ymennydd ddatblygu a thyfu’n iach. Dydy llawer o blant ddim
yn cael yr ymarfer corff a’r maeth cywir. Mae rhai plant yn byw mewn tlodi ac yn aml yn llwgu
neu’n bwyta bwydydd rhad heb lawer o faeth ynddynt. Mae un o bob pedwar plentyn yng
Nghymru dros bwysau neu’n ordew.

D

Mae plant sy’n ymarfer corff yn rheolaidd ac yn bwyta’n iach yn fwy tebygol o:

•
•
•
•
•
•

Berfformio’n well yn yr ysgol
Bod â mwy o hunan-barch a theimlo’n fwy hyderus am eu corff a’u gallu corfforol
Ymdopi â straen a rheoleiddio emosiynau
Osgoi problemau iechyd meddwl, fel iselder a gorbryder
Cymryd rhan mewn chwaraeon tîm lle maen nhw’n cael sgiliau cymdeithasol, yn
gwneud ffrindiau ac yn cael ymdeimlad o gyflawniad a chyrhaeddiad
Dal i fod â ffordd iach o fyw, maeth da ac ymarfer corff rheolaidd yn ystod oedolaeth
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Mae’r man daearyddol lle mae plant
yn byw a’r cartref y maen nhw’n byw
ynddo yn gallu cael effaith arwyddocaol
ar eu datblygiad a’u hymddygiad. Mae’r
gymuned lle mae plentyn yn byw ac
ymddygiad ei gyfoedion, yn ogystal â’r
cyfleoedd yn y gymuned ar gyfer addysg,
chwarae a rhyngweithio cymdeithasol i
gyd yn ddylanwadau allanol ar y plentyn.
Mae plant sy’n byw mewn cymuned sydd
â pharciau, llyfrgelloedd, cyfleusterau
chwaraeon, canolfannau cymunedol a
chyfleoedd i fod yn gorfforol weithgar yn
yr awyr agored, yn cael cyfle i ddatblygu
eu sgiliau, eu diddordebau, eu doniau a’u
hymddygiad.

FT

Ymddygiad plant a phobl ifanc

Ffa ctora u Amg y lched d o l

A

Os yw plant yn byw mewn cymunedau sy’n fwy amddifad yn gymdeithasol ac sydd â llai o
gyfleusterau, lle mae llawer o ddiweithdra, tai gwael, trosedd a chamddefnyddio cyffuriau a lle
mae mannau awyr agored i blant yn aml yn anniogel a heb fod yn cael eu cynnal a’u cadw, mae
ganddyn nhw lai o gyfleoedd chwarae, addysgol a hamdden.

R

Mae amgylcheddau’n gallu dylanwadu ar ymddygiad ac agweddau plant mewn ffordd
gadarnhaol neu negyddol. Hefyd, mae ansawdd aer yn gallu effeithio’n negyddol ar blant os
ydyn nhw’n byw mewn ardaloedd sydd â lefelau uchel o lygredd. Mae anadlu aer o ansawdd
wael yn rheolaidd yn achosi materion iechyd gydol oes, gan gynnwys asthma, broncitis cronig
a gorbryder.

D

Tai

Mae llawer o blant yn byw mewn cartrefi sy’n rhy fach iddyn nhw gysgu’n gyfforddus, cael
preifatrwydd neu gynnal hylendid da. Mae llawer o blant heb le i wneud eu gwaith cartref
ac maen nhw’n byw mewn tai llaith, budr neu anniogel. Mae materion iechyd meddwl, fel
gorbryder ac iselder, wedi cael eu cysylltu â thai gorlawn neu o ansawdd wael. Mae’r plant
hyn yn fwy tebygol o fod yn absennol o’r ysgol yn aml oherwydd salwch, ac mae eu datblygiad
gwybyddol ac iaith wedi’i oedi. Mae plant sy’n byw mewn tai gorlawn neu anaddas yn fwy
tebygol o fod â phroblemau ymddygiad, fel ymosodedd a gorfywiogrwydd, sy’n effeithio ar eu
haddysg a’u perthnasoedd cymdeithasol â’u cyfoedion.
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Lleoliad Cymdogaeth

FT

Mae plant sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig o Gymru, sydd â lefelau uchel o dlodi a
diweithdra, yn y categorïau sy’n perfformio isaf pan maen nhw’n dechrau yn yr ysgol. Yn aml,
mae ganddyn nhw fwy o broblemau ymddygiad a materion iechyd na’r rhai sy’n byw mewn
ardaloedd mwy cyfoethog. Dydy pob ardal lle mae plant yn byw mewn tlodi ddim o dan gynllun
Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru a dydyn nhw ddim yn gymwys i gael cymorth ychwanegol.
Efallai fod plant sy’n byw mewn ardaloedd gwledig yn elwa mewn rhai ffyrdd o gael lle yn yr
awyr agored i chwarae a fforio, ond efallai y bydd ganddyn nhw lai o fynediad at gyfleusterau
fel gofal iechyd a llai o ddewis o ran meithrinfeydd ac ysgolion, a llai o wasanaethau yn y
gymuned fel grwpiau rhieni/plant bach sy’n hybu datblygiad cymdeithasol plant. Mae gan
blant sy’n byw mewn ardaloedd trefol lai o le diogel yn yr awyr agored ac efallai na fydd gardd
ganddyn nhw i chwarae ynddi i hybu datblygiad corfforol. Ond efallai bydd ganddyn nhw fwy
o fynediad at wasanaethau iechyd, dewis o leoliadau gofal plant a gwasanaethau cymunedol.

Ff a ctora u D iwy llia nno l

A

Ethnigrwydd

Mae ethnigrwydd yn ffactor diwylliannol sy’n effeithio ar ddatblygiad plant. Mae llawer o blant
o deuluoedd lleiafrifoedd ethnig yn byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig o Gymru a’r DU.
Yn aml, maen nhw’n wynebu gwahaniaethu sy’n gallu cael effaith negyddol ar eu hunan-barch

D

R

Mae hiliaeth yn gallu brifo’r plant a’u teuluoedd yn fawr ac mae’n gallu gwneud drwg i’w
hunaniaeth a gwneud iddyn nhw deimlo bod y gymuned ehangach yn eu gweld yn israddol
i bobl eraill. Mae hyn yn gallu effeithio ar ymddygiad a hyder plant a’u cymhelliant i ddysgu.
Hefyd, mae’n effeithio ar eu dewisiadau a’u cyfleoedd bywyd. Mae’n bwysig bod plant yn
deall nad eu bai nhw yw hiliaeth ac nad ydyn nhw wedi
gwneud dim byd i’w achosi – mae’n fater i gymunedau
Geiriau
ac i’r gymdeithas yn ehangach. Hefyd, mae hiliaeth
allweddol:
yn gallu cael effaith negyddol ar blant o gefndiroedd
gwyn, mae’n gallu gwneud iddyn nhw ddangos llai o
Ethnigrwydd
empathi a sensitifrwydd tuag at bobl eraill, ac mae’n
Amgylcheddol
gallu rhoi agweddau rhagfarnllyd ac anwybodus iddyn
Difreintiedig
nhw, er enghraifft, mai pobl wyn yn unig sy’n Gymry
neu’n Brydeinwyr. Mae astudiaethau’n dangos bod
plant o grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn dechrau teimlo’n
anfodlon gyda’u hymddangosiad pan maen nhw’n bedair oed, oherwydd eu bod nhw’n
edrych yn wahanol i fwyafrif y bobl yn eu hardal leol. Felly, mae’n hanfodol i ymarferwyr
mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar ddathlu amrywiaeth, fel bod pob plentyn yn cael ei
werthfawrogi’n gyfartal ac yn dysgu parchu gwahaniaethau mewn ffordd gadarnhaol.
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FT

Mae agweddau rhieni, cymuned a diwylliant plentyn tuag at bwysigrwydd addysg yn gallu
effeithio ar ymddygiad a datblygiad plant. Mae lefel addysg y rhieni’n gallu effeithio ar addysg
plentyn oherwydd bod y rhieni hynny sydd wedi bod i’r brifysgol yn fwy tebygol o roi pwys
mawr ar wneud yn dda yn yr ysgol ac ennill cymwysterau. Yn aml, mae swyddi ag incwm uwch
gan rieni sydd â lefelau addysg da ac maen nhw’n gallu fforddio cefnogi addysg eu plant ag
offer TG neu wersi preifat. Hefyd, mae oedolion sydd ag addysg dda yn fwy tebygol o ddarllen
i’w plant ac i oruchwylio a helpu gyda gwaith cartref. Yn aml, mae cyrhaeddiad addysgol plant
o gymunedau lle mae addysg uwch yn llai cyffredin yn is. I gyferbynnu, mae disgwyl i lawer o
blant o gefndiroedd Asiaidd gael cyrhaeddiad addysgol uchel. Weithiau, mae disgwyl iddyn
nhw ddilyn llwybrau gyrfa penodol, fel meddygaeth neu’r gyfraith, ac mae disgwyl iddyn nhw
fod yn ufudd a chydymffurfio â dymuniadau eu rhieni, yn hytrach na dilyn eu dewisiadau eu
hunain.

Teithio a phrofiadau diwylliannol

Mae teithio’n cael effaith gadarnhaol ar blant ac mae’n gallu bod yn brofiad addysgol pwysig
sy’n hybu creadigrwydd a’r dychymyg ac yn datblygu sgiliau cymdeithasol ac iaith. Maen nhw’n
cael cwrdd â phobl newydd, datblygu dealltwriaeth o ddiwylliannau gwahanol, profi mathau
newydd o fwyd a chlywed ieithoedd gwahanol. Mae’r profiadau hyn yn datblygu synhwyrau
plant ac yn rhoi parch iddyn nhw at ddiwylliannau ac ieithoedd eraill.

A

Ymddygiad plant a phobl ifanc

Addysg

Arferion, traddodiadau, agweddau, gwerthoedd a chredoau

D

R

Mae arferion, traddodiadau, agweddau,
gwerthoedd a chredoau rhieni a
theuluoedd plant a’r cymunedau lle
maen nhw’n byw yn gallu cael effaith
arwyddocaol ar eu hymddygiad. Mae
bwyd, dillad, cerddoriaeth a chrefydd i
gyd yn rhan o arferion a thraddodiadau
diwylliant plentyn ac yn rhoi ei ymdeimlad
o hunaniaeth a pherthyn iddo o oedran
cynnar iawn. Mae’n bwysig i ymarferwyr
ddatblygu ymwybyddiaeth o sut mae
cefndir diwylliannol plant yn effeithio ar
eu datblygiad. Mae cymdeithas heddiw yn
fwyfwy amlddiwylliannol ac yng Nghymru a’r DU mae llawer o gefndiroedd ethnig, ieithoedd
a chredoau, pob un â set wahanol o werthoedd ac agweddau. Mae’n rhaid i ymarferwyr
barchu a gwerthfawrogi pob un, er mwyn hybu datblygiad pob plentyn unigol.
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Dyma rai o’r ffyrdd y mae arferion, agweddau, gwerthoedd a chredoau’n
effeithio ar ymddygiad plant:

•

•

•
•

FT

•

Mae diwylliannau sy’n cynnwys cerddoriaeth a chanu ym mywyd y teulu a’r gymuned
yn hybu ymddygiad creadigol mewn plant.
Mae diwylliannau sy’n gwerthfawrogi mathemateg a gwyddoniaeth yn hybu eu plant i
ymddiddori yn y meysydd hyn.
Mae diwylliannau sydd ag arfer o wrthdaro rhwng ethnigrwydd gwahanol neu lle mae
un rhywedd yn cael ei ystyried yn fwy gwerthfawr nag un arall yn gallu dylanwadu ar
blant i barhau i ddangos agweddau gwahaniaethol.
Efallai bydd plant o deuluoedd sydd ag argyhoeddiadau crefyddol cryf yn cael
cefnogaeth emosiynol ac ysbrydol yn eu cymuned grefyddol, sy’n cefnogi datblygiad
moesol. Hefyd, mae hyn yn gallu effeithio’n negyddol ar y plentyn os yw’n teimlo nad
yw’n gallu bodloni’r gwerthoedd hyn neu os yw wedi datblygu agweddau a gwerthoedd
gwahanol wrth dyfu yn y DU i’r rhai sydd gan ei rieni a’i gymuned grefyddol.
Mae rhai diwylliannau’n mynegi emosiynau’n fwy na rhai eraill, ac efallai nad yw plant o
ddiwylliannau mwy tawedog yn cael yr un profiad o fynegi emosiynau’n allanol.
Mae hunaniaeth ddiwylliannol yn gallu helpu gyda datblygiad cymdeithasol drwy
ddiddordebau a gweithgareddau wedi’u rhannu. Mae plant yn gallu trafod eu diwylliant
â phobl eraill, gan gymharu testunau diwylliannau diddorol â’i gilydd.

A

•

Sut mae ffrindiau plentyn yn gallu effeithio ar ei ymddygiad

Mae cymdeithasoli’n rhan hanfodol o ddatblygiad plentyn, yn ei helpu i ddysgu
sut i ryngweithio â phobl eraill. Os nad yw plentyn yn cael cyfle i feithrin y
sgiliau hyn, mae’n gallu oedi ei ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol.
Mae cylchoedd chwarae’n sylfaen ar gyfer datblygiad plant ac yn aml dyma’r tro
cyntaf i blant ddysgu sut i ryngweithio â’u cyfoedion. Os yw plant yn methu’r
cyfle hwn, mae’n fwy anodd iddyn nhw ddatblygu sgiliau cymdeithasol, gan
gynnwys rhyngweithio â chyfoedion, datrys problemau, ac ymddygiad priodol.
Mae diffyg perthnasoedd cymdeithasol yn effeithio ar ymddygiad a datblygiad
mewn llawer o ffyrdd. Yn aml, mae gan blant cymdeithasol ynysig gyrhaeddiad
addysgol is ac fel oedolion byddan nhw’n llai sefydlog yn economaidd.
Mae plant cymdeithasol ynysig mewn mwy o berygl o fod yn unig ac o gael
problemau iechyd corfforol ac iechyd meddwl yn ystod oedolaeth. Mae
diffyg perthnasoedd cymdeithasol yn cael effaith negyddol ar ddatblygiad yr
ymennydd.

R

Cymdeithasoli ac ynysigrwydd

•

•

D

•

•
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•

•

•

A

Mae pwysau gan gyfoedion yn dylanwadu ar bob plentyn ond mae’n gallu
effeithio ar rai plant yn fwy nag eraill. Pwysau gan gyfoedion yw’r dylanwad
sydd gan ffrindiau a phlant eraill ar y plentyn. Mae oedolion yn gallu tanbrisio
effeithiau pwysau gan gyfoedion ar blant a phobl ifanc. Mae’n gallu effeithio
ar blant hyderus drwy achosi hunan-barch isel a diffyg hyder, ac effeithio’n
negyddol ar lesiant.
Mae’n gallu effeithio ar addysg plant; drwy geisio bod yn rhan o’u grŵp
cyfoedion, maen nhw’n rhoi mwy o bwyslais ar fod yn gymdeithasol yn hytrach
nag ar addysg, ac mae safbwyntiau cyfoedion yn dod yn bwysicach na rhai eu
rhieni a’u hathrawon.
Mae rhai mathau o bwysau gan gyfoedion yn gallu dylanwadu ar blentyn i
ddatblygu arferion gwael, fel yfed alcohol, ysmygu a chamddefnyddio cyffuriau.
Yr angen i blentyn deimlo ei fod yn cael ei dderbyn yw’r cymhelliad am hyn.
Mae plant yn eu harddegau yn fwy tebygol o ymgysylltu ag ymddygiad sy’n
cymryd risgiau ac yn aml dydyn nhw ddim yn meddwl am y canlyniadau posibl.
Mae plant sy’n dod o gefndiroedd economaidd tlawd yn gallu bod â chywilydd
ohonyn nhw eu hunain ac o’u teuluoedd oherwydd eu bod nhw’n meddwl y
bydd eu cyfoedion yn eu gweld yn israddol gan nad oes ganddyn nhw’r ffôn
diweddaraf neu ddillad drud.
Yn aml, mae plant yn eu harddegau’n meddwl nad oes neb yn eu deall nhw a
bod y byd i gyd yn eu herbyn. Mae dylanwad pwysau gan gyfoedion yn gallu
ynysu plant yn eu harddegau oddi wrth eu teulu a’u ffrindiau ac maen nhw’n
dechrau cymysgu ag eraill sy’n ddylanwad negyddol, ac maen nhw’n gallu
ymwneud ag ymddygiad anghyfreithlon neu beryglus.

•

R

Pwysau gan gyfoedion

•

Cred sydd wedi’i gorgyffredinoli am gategori penodol o bobl yw stereoteip.
Efallai bydd llawer o bobl sydd heb lawer o brofiad neu ryngweithio â’r
rhai sy’n cael eu stereoteipio yn credu hyn. Mae stereoteipiau gwahanol
fel stereoteipiau o ran rhywedd, stereoteipiau sy’n seiliedig ar gyfeiriadedd
rhywiol, stereoteipiau hiliol, ethnig, cenedlaethol neu grefyddol.
Dydy stereoteipiau ddim yn seiliedig ar realiti ac maen nhw’n gallu gwneud
plant yn gul gyda dealltwriaeth gyfyngedig o’r gymdeithas a’r cyfleoedd
sydd ar gael iddyn nhw ac i eraill, ac felly maen nhw’n creu rhwystrau. Mae
stereoteipiau’n gallu cyfyngu ar ddychymyg plant a gwneud iddyn nhw amau
eu gallu i gyrraedd targedau neu gyflawni tasgau nad ydyn nhw’n rhan o’r
stereoteip y maen nhw’n perthyn iddo, yn eu barn nhw. Er enghraifft, merch yn
credu bod gwyddoniaeth yn bwnc sy’n fwy addas i fechgyn.
Mae stereoteipiau’n gallu penderfynu beth sy’n dderbyniol neu fel arall, ac
yn rhoi pwysau ar blant i geisio ‘perthyn’ i un o’r stereoteipiau dymunol. Mae
stereoteipiau’n gallu gwneud plant yn ansicr am liw eu croen, eu math o gorff,
eu taldra, a llawer mwy. Mae hyn yn gwneud drwg i hyder a hunan-barch, yn
enwedig i’r rhai sy’n credu eu bod yn perthyn i grŵp sy’n cael ei ffafrio’n llai
oherwydd rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.

FT

Stereoteipio

Ymddygiad plant a phobl ifanc

Sut mae ffrindiau plentyn yn gallu effeithio ar ei ymddygiad

D

•

•

•

100

Ffactorau sy’n Effeithio ar Ymddygiad a Datblygiad Plant

Ff a ctora u economa idd g y m d e i t h as o l
Tlodi/cyfoeth

FT

Mae tlodi’n gallu cael effaith arwyddocaol ar ymddygiad a chyfleoedd bywyd plant. Mae
plant o deuluoedd tlawd yn fwy tebygol o fod â phroblemau emosiynol ac ymddygiad erbyn
y byddan nhw’n 5 oed. Mae astudiaethau wedi dangos cysylltiad arwyddocaol rhwng tlodi
a chanlyniadau addysgol gwael i blant. Mae nifer arwyddocaol fwy o blant â phroblemau
ymddygiad o deuluoedd tlotach nag sydd o deuluoedd sy’n fwy sefydlog yn economaidd. Yn
aml, mae rhieni o deuluoedd incwm isel o dan fwy o straen ac yn poeni mwy am ddyled ac
am dalu biliau, sy’n gallu effeithio ar blant, gan wneud iddyn nhw deimlo o dan straen ac yn
orbryderus hefyd.

› POENI AM RIENI
› ANHAPUS
› RHWYSTREDIG
› GORBRYDERUS

A

› WEDI’U CAU
ALLAN
› WEDI’U CYFYNGU
› GWRTHDARO
MEWNOL
EMBARAS

› DIM LLAWER O
GYFLEOEDD
› DIWERTH
› DIOBAITH
› ANISCRWYDD
CYMDEITHASOL

R

SUT MAE
TLODI’N
TEIMLO I
BLANT

D

› CARTREFI
ANNIOGEL,
GORLAWN
› DIM LLE I WNEUD
GWAITH CARTREF NEU I
CHWARAE

› UCHELGAIS
› GOBEITHION A
BREUDDWYDION
› GWYDNWCH

› PWYSIG
› WEDI’U BWLIO A’U
BARNU
› ATHRAWON DDIM YN
DEALL
DRIM TRIPIAU YSGOL

(Ffynhonnell: Grŵp Gweithredu Tlodi Plant, The effects of poverty | CPAG )
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FT

Mae plant yn aml yn teimlo embaras am fod yn dlawd ac mae eu cyfoedion yn gallu eu cau
nhw allan neu eu bwlio nhw. Yn aml, mae plant sy’n byw mewn tlodi yn wynebu gwahaniaethu
oherwydd eu bod nhw’n methu mynd ar dripiau ysgol, fforddio gwisgoedd ysgol newydd,
cael gwyliau neu wahodd ffrindiau draw i’w cartref. Mae hyn yn cael effaith arwyddocaol ar
eu perthnasoedd cymdeithasol â chyfoedion. Mae plant tlawd yn dioddef mwy o broblemau
gyda’u hiechyd meddwl na phlant cyfoethog. Mae tlodi’n effeithio ar bob rhan o fywyd plentyn:
gartref, yn yr ysgol, gyda ffrindiau a’u gallu i fwynhau a chyflawni yn ystod plentyndod.

Dylanwad cymdeithas a’r cyfryngau

A

Ymddygiad plant a phobl ifanc

Mae plant o deuluoedd sydd â mwy o gyfoeth neu incwm uwch yn cyflawni mwy mewn addysg
ac mae ganddyn nhw lesiant emosiynol a chorfforol gwell.

D

R

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, gemau cyfrifiadur, y teledu, gwefannau a chylchgronau i gyd
yn cael effaith sylweddol ar ymddygiad plant. Mae’n bwysig i rieni fonitro cysylltiad eu plant
â dylanwadau fel hyn oherwydd bod cynnwys amhriodol yn bosibl ac mae plant yn gallu dod
i gysylltiad ag ymddygiad rheibus ac sy’n paratoi i bwrpas rhywiol. Mae materion eraill yn
gallu bod yn gysylltiedig â phlant yn gorddefnyddio dyfeisiau electronig, er enghraifft, cyfnod
canolbwyntio’n byrhau, tarfu ar gwsg, ystumio’r ddelwedd o’r corff ac ymddygiad ymosodol
neu wrthgymdeithasol.
Mae’r teledu a’r rhyngrwyd yn gallu bod yn adnoddau defnyddiol ar gyfer addysg ond mae
hysbysebion a delweddau afrealistig o selebs yn gallu niweidio delweddau plant o’u hunain ac
o’r byd. Yn aml, mae hysbysebion yn annog dewisiadau bwyd aniach, ac mae eistedd yn gwylio
sgrin am gyfnodau hir yn gallu achosi diffyg ymarfer corff a gordewdra. Hefyd, mae plant yn
gweld delweddau afrealistig o sut mae selebs yn edrych, sy’n annog plant ac arddegwyr i’w gweld
eu hunain yn negyddol o’u cymharu â nhw. Mae hyn yn gallu arwain at anhwylderau bwyta,
ymarfer corff obsesiynol a chamddefnyddio steroidau. Yn ogystal, mae gemau cyfrifiadur yn
gallu bod yn dreisgar, sy’n hybu ymosodedd a diffyg empathi tuag at eraill.
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Modelau rôl

FT

Mae plant yn dysgu llawer o’u hymddygiad drwy arsylwi ac efelychu, ac mae modelau rôl
yn gallu effeithio ar eu hymddygiad mewn ffordd gadarnhaol a negyddol. Mae athrawon,
mabolgampwyr, selebs neu gyfoedion yn fodelau rôl posibl. Yn aml, mae plant yn edmygu’r
rhai sydd wedi cael llwyddiant yn eu gyrfaoedd drwy waith caled ac mae hyn yn gallu bod
yn fodel rôl cadarnhaol. Mae modelau rôl yn gallu dylanwadu ar agweddau, credoau a
phersonoliaeth plant, ac mae hyn yn gallu ymwreiddio o oedran ifanc iawn. Mae modelau rôl
yn gallu dylanwadu ar y llwybr gyrfa y mae plant eisiau ei ddilyn wrth iddyn nhw dyfu a gweld
modelau rôl cadarnhaol sy’n hapus ac yn llwyddiannus yn y gyrfaoedd o’u dewis. Yn ogystal,
mae modelau rôl yn gallu bod yn negyddol oherwydd efallai bydd plant eisiau bod fel rhywun
sy’n cael ei ddangos yn gwneud dewisiadau ffordd o fyw aniach, ysmygu neu yfed alcohol neu
fod â safbwyntiau crefyddol neu wleidyddol eithafol.

Ff a ctora u seicoleg ol

•

A

Mae amrywiaeth o ffactorau seicolegol sy’n gallu effeithio ar ymddygiad plant.
Mae rhai ohonyn nhw wedi’u hesbonio isod:
Diffyg hunan-barch

D

R

Mae plant sydd â diffyg hunan-barch yn teimlo nad yw’r oedolion a’r cyfoedion yn eu
bywydau’n eu derbyn nhw neu’n poeni go iawn amdanyn nhw. Mae hunan-barch
negyddol yn datblygu o ddiffyg mewn hunanhyder, ansicrwydd, gorbryder ac iselder.
Mae hunan-barch plant ifanc yn seiliedig yn bennaf ar eu canfyddiad o ran sut mae’r
oedolion pwysig yn eu bywydau’n eu barnu nhw. Dyma pam mae’n bwysig i ymarferwyr
ddangos i blant eu bod nhw’n cael eu gwerthfawrogi a’u derbyn fel maen nhw. Yn aml,
mae plant sydd wedi cael eu cam-drin neu sydd wedi wynebu gwahaniaethu yn dioddef
o ddiffyg hunan-barch. Mae hunan-barch isel yn gallu achosi ansicrwydd ynghylch
ymddangosiad a deallusrwydd a hunangysyniad negyddol. Canlyniad hyn yw bod
plant yn swil ac yn teimlo embaras yn hawdd, yn encilio oddi wrth eu cyfoedion ac yn
mynd yn ynysig.

•

Meddylfryd

Mae plant yn wynebu llawer o heriau yn eu datblygiad ac mae angen iddyn nhw
brosesu eu hemosiynau a datblygu deallusrwydd emosiynol a gwydnwch. Er mwyn
gwneud hyn, mae angen cymorth ar blant i ddatblygu meddylfryd ac agwedd
gadarnhaol tuag at fywyd. Os yw oedolion yn dangos agweddau cadarnhaol, bydd
yn annog plant i wneud yr un fath. Dylai digwyddiadau negyddol gael eu trafod fel
profiadau dysgu a’u gweld mewn ffordd gadarnhaol. Mae plant yn gallu datblygu
gwydnwch a meddylfryd cadarnhaol drwy ddysgu i oresgyn heriau.
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Mae iechyd meddwl plant yn cael effaith fawr ar eu hymddygiad a gall fod llawer o resymau
sylfaenol gwahanol yn ei achosi. Adroddir bod un o bob deg plentyn yn dioddef o broblem
iechyd meddwl, fel iselder, gorbryder a PTSD (Anhwylder Straen wedi Trawma). Yn aml, mae’r
hyn sy’n digwydd ym mywydau plant yn achosi materion iechyd meddwl. Mae’n bwysig i blant
fod ag iechyd meddwl da er mwyn bod â’r gwydnwch i ymdopi â bywyd. Mae llesiant meddyliol
mor bwysig ag iechyd corfforol.
Ffactorau sy’n hybu iechyd
meddwl cadarnhaol:

•

•
•

•
•

Iechyd corfforol da, deiet
cytbwys ac ymarfer corff
rheolaidd
Amrywiaeth o gyfleoedd i
chwarae o dan do ac yn yr awyr
agored
Bywyd teuluol hapus
Mynd i ysgol sy’n hybu llesiant
ac sy’n rhoi llawer o gyfleoedd i
ddysgu a llwyddo
Teimlo’n ddiogel a bod rhywun
yn eu caru nhw
Bod ag ymdeimlad o berthyn
gartref, yn yr ysgol ac yn eu
cymuned
Teimlo’n gadarnhaol a bod
â rheolaeth dros eu bywyd a
bod yn ddigon gwydn i wynebu
adegau heriol yn eu bywyd

•

•

•
•
•
•
•
•

D

R

•

FT

•

Ffactorau sy’n arwain at iechyd meddwl
negyddol:

Mae ymdopi â newid a digwyddiadau trawmatig
yn gallu cael effaith negyddol ar iechyd meddwl
plant
Mae symud tŷ neu ysgol neu enedigaeth brawd
neu chwaer newydd yn gallu gwneud i blant
deimlo’n orbryderus ac yn ansicr
Gwahanu oddi wrth riant neu ymlyniad gwael
Bod â rhiant sydd wedi cael problemau iechyd
meddwl, problemau gydag alcohol neu gyffuriau
Profi marwolaeth rhywun sy’n agos atyn nhw
Bod â rhieni sy’n gwahanu neu’n ysgaru
Wedi dioddef bwlio difrifol neu gam-drin
corfforol neu rywiol
Byw mewn tlodi neu fod yn ddigartref, profi
gwahaniaethu oherwydd eu hil, eu rhywioldeb
neu eu crefydd
Bod yn ofalwr i berthynas, ymgymryd â
chyfrifoldebau oedolyn
Bod ag anawsterau addysgol ers tro byd

A

Ymddygiad plant a phobl ifanc

Iechyd meddwl

•
•

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (Adverse
Childhood Experiences: ACEs)
Mae profiadau plentyn drwy gydol ei fywyd ifanc yn cael effaith enfawr ar ei ymddygiad a’i
ddatblygiad, gan gynnwys iechyd meddyliol a chorfforol. Bydd p’un a oes gan blentyn ymlyniad
diogel neu anniogel i’r rhiant neu’r gofalwr yn dod yn dempled i berthnasoedd y plentyn yn y
dyfodol. (Gweler pennod Ymlyniad a phennod Bowlby).
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Bydd perthynas gadarnhaol â’r gofalwr yn rhoi agwedd gadarnhaol i’r plentyn tuag at
berthnasoedd eraill a thuag at ei hunan. Ond bydd profiad negyddol pan mae’r gofalwr yn
methu bodloni anghenion y plentyn yn gyson yn ei gwneud hi’n anodd i’r plentyn gynnal
perthnasoedd cadarnhaol yn y dyfodol a llesiant meddyliol cadarnhaol. Mae Profiadau
Niweidiol yn ystod Plentyndod yn ddigwyddiadau trawmatig sy’n digwydd yn ystod plentyndod
neu lencyndod. Mae’r rhain yn gallu bod yn ddigwyddiadau unigol neu’n brofiad trawmatig
dros gyfnod sy’n bygwth llesiant, ymddiriedaeth neu sicrwydd plentyn.

FT

Mae enghreifftiau’n cynnwys cam-drin, rhieni’n camddefnyddio cyffuriau neu alcohol, trais
domestig, rhiant ag afiechyd meddwl, neu golli rhiant o achos ysgariad neu farwolaeth. Yn
ôl astudiaeth yn 2014, mae 47% o bobl wedi profi o leiaf un o’r profiadau niweidiol hyn. Mae
profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn gallu arwain at gynnydd mewn problemau iechyd
corfforol ac iechyd meddwl, gan gynnwys iselder a gorbryder. Po fwyaf o brofiadau niweidiol y
mae plentyn yn eu cael, mwyaf yr effaith, felly mae’n gallu bod yn anodd iddo reoli ei emosiynau
a’i ymddygiad gartref ac yn yr ysgol, a chynnal cyfeillgarwch a pherthnasoedd.

Profi eich gwybodaeth:

A

1. Amlinellwch dri ffactor sy’n arwain at iechyd meddwl negyddol mewn
plant.

D

R

2. Esboniwch effaith ffactorau sy’n hybu iechyd meddwl cadarnhaol ar ymddygiad
plant.
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Ffa ctora u bio leg ol

Ffactorau biolegol sy’n effeithio ar ymddygiad plant?
Anhwylderau genetig/etifeddol Annormaledd
yn y genom sy’n achosi’r rhain. Mae
annormaledd yn gallu amrywio o fwtaniad
bach mewn un genyn i gromosom cyfan
ychwanegol neu ddiffygiol. Mae’r rhan fwyaf
o anhwylderau genetig yn bresennol o adeg
y geni, maen nhw’n etifeddadwy ac yn cael
eu trosglwyddo o enynnau’r rhieni. Mae
mwtaniadau newydd i’r DNA yn achosi diffygion
eraill. Mae anhwylderau’n gallu achosi sgiliau
cymdeithasol gwael, methu canolbwyntio,
llai o hunan-barch, dealltwriaeth wael o ran
rhyngweithio cymdeithasol priodol, anawsterau
iaith, problemau gyda darllen ac ysgrifennu,
sgiliau/diddordebau chwarae anaeddfed, ac
anawsterau gyda chydlynu a datblygu sgiliau
echddygol manwl a bras.

Anabledd/clefyd/anaf corfforol Mae llawer
o anableddau corfforol sy’n gallu effeithio
ar blant, er enghraifft, bod yn hwyr yn
cerdded, byddardod neu nam ar y golwg.
Parlys yr ymennydd yw’r anabledd corfforol
mwyaf cyffredin yn ystod plentyndod. Mae
cyflyrau efallai nad ydyn nhw’n cael eu gweld
fel anableddau ond sy’n effeithio ar blant
oherwydd eu bod nhw’n colli’r ysgol neu’n
methu ymuno â chwarae corfforol, e.e.
asthma neu ddiabetes. Mae mwy o risg bod
gan blant ag anableddau lesiant cymdeithasolemosiynol is. Maen nhw’n fwy tebygol o
gael eu bwlio ac o fod â llai o ffrindiau, ac o
ymgysylltu â llai o weithgareddau allgyrsiol
na’u cyfoedion. Mae gan blant anabl fwy
o anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac
ymddygiadol yn bedair ac yn bump oed.

Anableddau Dysgu Mae plant ag anableddau
dysgu yn gallu bod â phroblemau neu
anhwylderau ymddygiad, gan gynnwys
ymddwyn yn ddireol, osgoi, ymddygiad
ymosodol, ynysu cymdeithasol a ffrwydradau
emosiynol. Yn aml, mae problemau ymddygiad
oherwydd llai o hunanhyder a mwy o orbryder
a straen. Mae arwyddion bod gan blentyn
anabledd dysgu yn cynnwys: gorbryder, iselder,
bwlio ei gyfoedion, anhwylderau corfforol, fel
cur pen/pen tost, ddim eisiau mynd i’r ysgol,
sylwadau hunanfeirniadol, gwrthod dilyn
rheolau’r ystafell ddosbarth, dweud bod y
gwaith yn rhy anodd a cholli dosbarthiadau.
Mewn rhai achosion, bydd plant yn ymgysylltu’n
fwriadol ag ymddygiad sy’n golygu bod yn rhaid
eu symud o’r ystafell ddosbarth.

FT

Trawsrywedd Mae plant yn datblygu
eu rhywedd dros gyfnod o amser. Mae
ymchwil yn dangos bod plant sy’n dweud
bod ganddyn nhw hunaniaeth wahanol o
ran rhywedd yn adnabod eu rhywedd mor
eglur a chyson â’u cyfoedion, a’u bod yn elwa
o gael yr un lefel o gefnogaeth, cariad, a
derbyniad cymdeithasol. Mae ymdrechion i
fygu eu sgiliau, eu doniau a’u hunan go iawn
yn gallu achosi hunan-barch isel, iselder a
gwneud iddyn nhw deimlo’n ynysig. Pan nad
yw diddordebau plentyn yr un fath â’r hyn
y mae’r gymdeithas yn ei ddisgwyl, efallai y
byddan nhw’n dioddef gwahaniaethu a bwlio.
Mae’n naturiol i rieni fod â disgwyliadau sy’n
seiliedig ar rywedd, ond mae’n bwysig dangos
eu bod yn caru’r plentyn fel y mae ac yn rhoi
mannau diogel iddo fynegi ei hunaniaeth.

D

R

A

Ymddygiad plant a phobl ifanc

Mae amrywiaeth o ffactorau biolegol sy’n gallu effeithio ar ymddygiad plant ac mae angen i
ymarferwyr ddatblygu dealltwriaeth o sut gall hyn effeithio ar y plentyn unigol.

Rhywedd Mae’r Hipocampws (y rhan o’r ymennydd sy’n cefnogi’r cof) yn datblygu’n arafach mewn
bechgyn, felly mae’n fwy anodd iddyn nhw gadw cymaint o gyfarwyddiadau ag y mae merched
yn gallu ei wneud. Mae’r corpws caloswm, sy’n cysylltu dau hanner yr ymennydd, yn llai mewn
bechgyn ac mae ganddo lai o gysylltiadau, fel ei bod hi’n anodd iddyn nhw wneud dau beth ar
yr un pryd. Hefyd, mae gan fechgyn fwy o dopamin sy’n cynyddu cymryd risgiau ac ymddygiad
arbrofol.
Mae astudiaethau wedi dangos bod merched a bechgyn yn cymdeithasu’n wahanol. Mae’n well
gan ferched ryngweithiadau un i un ac mae’n well gan fechgyn gymdeithasu mewn grwpiau.
Mae’r rhan fwyaf o ymddygiad sy’n benodol i rywedd yn datblygu o ddisgwyliadau’r gymdeithas.
Mae disgwyl i fechgyn fod yn gystadleuol ac yn bendant tra dylai merched fod yn fwy sensitif a
chefnogol.
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GWEITHGAREDD
Llenwch y tabl drwy benderfynu ar y math o ffactor sy'n effeithio ar ymddygiad
sydd yn y senario yn y golofn gyntaf a'r effaith mae hyn yn ei gael ar y plentyn.

Senario

Math o ffactor
sy’n effeithio ar
ymddygiad

DiwylliannolEthnigrwydd
Diwylliant a
thraddodiadau

A

Plentyn chwech oed
sydd newydd symud
i Gymru o Pakistan
ac nad yw’n siarad
Saesneg neu Gymraeg.

Materion iechyd meddwl, fel gorbryder
ac iselder, o achos tai gorlawn/o
ansawdd wael. Yn fwy tebygol o fod
â lefelau uchel o absenoldeb o’r
ysgol oherwydd salwch, a datblygiad
gwybyddol ac iaith hwyr. Yn fwy tebygol
o fod â phroblemau ymddygiad, fel
ymosodedd a gorfywiogrwydd, sy’n
effeithio ar ei addysg a’i berthnasoedd
cymdeithasol â’i gyfoedion.

FT

Enghraifft:
Amgylcheddol
Mae plentyn tair
Tai
blwydd oed yn byw
mewn tŷ dwy ystafell
wely gyda’i rieni a’i
bedwar o frodyr a
chwiorydd. Mae’r tŷ’n
llaith a heb gael ei
gynnal a’i gadw’n dda.

Effaith ar y plentyn

R

Arddegwr â gorbryder
ac iselder ac sy’n aml yn
absennol o’r ysgol.

D

Plentyn ag anableddau
dysgu sydd newydd
symud i’r ysgol
uwchradd.

Mae plant ag anableddau dysgu
yn gallu bod â phroblemau neu
anhwylderau ymddygiad, gan gynnwys
ymddwyn yn ddireol, osgoi, ymddygiad
ymosodol, ynysu cymdeithasol a
ffrwydradau emosiynol. Yn aml, mae
problemau ymddygiad o achos llai
o hunanhyder a mwy o orbryder a
straen.

Arddegwr nad yw ei
rieni’n gallu fforddio
ei anfon ar daith ysgol
addysgol.
Plentyn deg oed y bu ei
fam farw’r llynedd.
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Profi eich gwybodaeth:

R

1. Esboniwch bwysigrwydd ffrindiau a’r ffordd y maen nhw’n gallu
dylanwadu ar ymddygiad plentyn 12 oed.
2. Disgrifiwch effaith bosibl profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar ymddygiad
plant.

D

3. Trafodwch sut mae cefndiroedd teuluol gwahanol plant yn gallu effeithio ar eu
hymddygiad.
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Pennod 16: Strategaethau a dulliau sy’n cefnogi plant a
phobl ifanc i ddatblygu patrymau ymddygiad cadarnhaol

Cynnwys

Ymhelaethiad

FT

(b) Strategaethau a dulliau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu patrymau ymddygiad cadarnhaol.

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:

sut mae rhieni a’r rhai sy’n gweithio
mewn gofal plant yn gallu hybu
patrymau ymddygiad cadarnhaol
mewn plant a phobl ifanc:
modelu, gosod ffiniau, cysondeb,
atgyfnerthiad, creu amgylchedd ar
gyfer ymddygiad da;

∙

creu polisi ymddygiad sy’n:
cyfiawnhau disgwyliadau sy’n

cynnwys mewnbwn plant, yn
mynegi rheolau mewn ffordd
gadarnhaol, yn cynnwys rheolau
am ymddygiad grŵp, yn hybu
strategaethau gwydnwch, beth
yw ystyr ymddygiad sy’n herio,
strategaethau ac ymyriadau i
ymdrin ag ymddygiad sy’n herio
mewn plant a phobl ifanc.

A

∙

D

R

Mae’n bwysig bod rhieni ac
ymarferwyr yn hybu patrymau
ymddygiad cadarnhaol ar gyfer
plant a phobl ifanc, yn y cartref
a hefyd mewn lleoliadau gofal
plant ac ysgolion. Mae angen i
blant ddysgu beth yw ymddygiad
derbyniol a’r rheolau sy’n rheoli
hyn yn ein cymdeithas. Mae ar
blant angen cymorth oedolion i
ddysgu’r rheolau hyn ac mae’n
angenrheidiol deall y ffactorau sy’n
achosi ymddygiad plant yn hytrach
na chanolbwyntio ar yr ymddygiad
y maen nhw’n ei ddangos. I
ymarferwyr a rhieni, mae deall
rhai ffeithiau allweddol am ymddygiad plant yn hanfodol er mwyn gallu hybu patrymau
ymddygiad cadarnhaol.
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Ffactorau allweddol am ymddygiad plant:

•
•
•
•
•
•

Mod elu

FT

•

Mae ymddygiad plant yn cael ei ddysgu; dydy e ddim yn cael ei raglennu o’u geni
Mae’n bwysig i rieni ac ymarferwyr ddangos i blant mai’r ymddygiad y maen nhw’n ei
wrthod, nid y plentyn
Efallai bydd ymddygiad sy’n cael ei weld yn dderbyniol mewn rhai diwylliannau heb fod
yn dderbyniol mewn diwylliannau eraill
Mae ymarferwyr a rhieni’n dylanwadu ar ymddygiad plant mewn ffyrdd cadarnhaol a
negyddol drwy eu gweithredoedd eu hunain
Mae’n bwysig i oedolion fod yn fodel rôl i blant a dangos ymddygiad cadarnhaol
Dylai disgwyliadau am ymddygiad plant fod yn seiliedig ar eu hoedran, eu gallu, eu cam
datblygiad, eu cefndir teuluol a’u profiadau blaenorol
Mae angen i blant ddysgu sut i ymddwyn yn yr un ffordd ag y maen nhw’n dysgu sgiliau
corfforol a gwybyddol
Mae plant yn dysgu ymddygiad mewn cyd-destun cymdeithasol fel cartref teuluol neu
leoliad gofal, ac nid ar ei ben ei hun
Mae angen annog a chanmol plant er mwyn atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol

A
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•
•

Pan mae plant yn dechrau mynd i leoliad gofal plant, maen nhw’n dal i ddysgu beth yw
ymddygiad cadarnhaol, a pha ymddygiad sydd i’w ddisgwyl ganddyn nhw mewn cyd-destun
cymdeithasol. Mae enghreifftiau o ymddygiad heriol yn cynnwys aflonyddu cyffredinol,
anfoesgarwch, gwthio, taro a thaflu teganau.

D

R

Mae’n bwysig bod ymarferwyr yn hybu ymddygiad cadarnhaol, e.e. datblygu perthnasoedd
cadarnhaol, hunanymwybyddiaeth, empathi a deallusrwydd emosiynol. Yn ôl Damcaniaeth
Dysgu Cymdeithasol Bandura, mae plant yn dysgu drwy wylio pobl eraill, ac mae plant yn
aml yn dynwared ymddygiad oedolion (gweler Bandura ac arbrawf dol Bobo ym mhennod
6). Mae’n bwysig bod ymarferwyr a rhieni yn dilyn eu rheolau ymddygiad eu hunain ac yn
modelu ymddygiad priodol. Dydy gweiddi ‘paid â gweiddi’ ddim yn ddefnyddiol, gan fod y
plentyn newydd eich gwylio chi’n gwneud hynny’n union. Mae’n bwysig i blant ddysgu empathi,
caredigrwydd a bod yn barchus tuag at bobl eraill. Mae dweud plîs a diolch yn dangos i blant
beth yw’r ffordd orau o ymddwyn tuag at bobl eraill. Os yw’r ymarferwyr yn y lleoliad yn garedig,
yn gwrtais, yn barchus ac yn gymwynasgar wrth ei gilydd, wrth rieni ac wrth blant, bydd hyn yn
dangos y math o ymddygiad a ddisgwylir. Mae’n bwysig helpu plant i ddatblygu ymwybyddiaeth
o deimladau pobl eraill ac i drafod sut gallai pobl eraill deimlo os yw plentyn wedi galw enw
cas ar un o’i gyfoedion neu wedi mynd â thegan oddi arno. Dylai rhieni ac ymarferwyr fodelu
sut i reoli emosiynau fel dicter neu rwystredigaeth a siarad am ffyrdd priodol o ymdrin â’r
teimladau hyn, yn hytrach na strancio neu feio pobl eraill. Dylai ymarferwyr annog plant i
siarad am eu hemosiynau eu hunain a pham maen nhw’n teimlo fel hynny.
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G o sod ffinia u

FT

Mae ffiniau’n cael eu gosod i gadw plant
yn ddiogel, ac i sicrhau bod y lleoliad
yn amgylchedd diogel i bob plentyn. Os
yw plant yn cael gwneud fel y mynnan
nhw, gallen nhw niweidio eu hunain neu
bobl eraill. Mae’n bwysig esbonio i blant
pam mae ffiniau yno. Os yw plentyn yn
chwarae drwy daflu’r brics i gyd allan o’r
bocs, mae’n bwysig esbonio nad yw’n cael
gwneud hynny gan y gallai’r brics daro
plentyn arall a’i niweidio.

Bydd plant yn gwrthsefyll os yw rhywun yn
dweud wrthyn nhw am beidio â gwneud rhywbeth sy’n ddiddorol neu’n hwyl, felly mae angen
esbonio pam mae’n bwysig stopio.

D

R

A

Mae ffiniau’n dangos pa ymddygiad sy’n annerbyniol ac nad yw’n cael digwydd, naill ai yn y
cartref neu’r lleoliad. Mae’n bwysig esbonio pam mae ffiniau penodol yno, a helpu plant i’w
deall nhw a chytuno iddyn nhw mewn ffyrdd sy’n briodol i oedran a datblygiad plant. Pan mae
plant yn deall pam mae ffiniau yno, mae ganddyn nhw fwy o gymhelliad i gydweithredu gan
eu bod nhw’n gallu gweld risg neu berygl peidio ag ufuddhau iddyn nhw, er enghraifft, rhoi eu
hunain neu bobl eraill mewn perygl o gael niwed neu frifo teimladau pobl eraill. Bydd plant yn
profi ffiniau a bydd angen eu hatgoffa amdanyn nhw, ac wrth i blentyn fynd yn hŷn bydd angen
i’r ffiniau newid er mwyn cyfateb i’w lefel o annibyniaeth neu gyfrifoldeb. Mae ffiniau’n gallu
gwneud i blant deimlo’n ddiogel, yn sicr a bod rhywun yn gofalu amdanyn nhw. Pan mae plant
yn cadw o fewn y ffiniau sydd wedi’u gosod, dylen nhw gael canmoliaeth a sylw cadarnhaol.
Bydd angen i blant ymarfer y mathau hyn o ymddygiad. Weithiau, byddan nhw’n camu dros y
ffiniau a bydd angen atgyfnerthu pwysigrwydd y ffiniau er eu llesiant eu hunain a llesiant pobl
eraill.

C yson d eb

Mae cysondeb yn bwysig mewn lleoliad gofal plant i reoli ymddygiad yn ogystal ag i ymdrin
ag ymddygiad heriol. Mae’n bwysig i ymarferwyr ddangos dull cyson er mwyn hybu naws yn
y lleoliad lle mae plant yn teimlo’n ddiogel ac yn saff i chwarae ac archwilio. Mae cysondeb yn
helpu plant i ddeall ffiniau a beth sy’n ymddygiad derbyniol, fel eu bod nhw’n gallu dysgu’n
effeithiol a chael canlyniadau cadarnhaol. Os nad yw staff yn gweithredu ffiniau a rheolau
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FT

Atgyfn ert hia d

R

A
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ynghylch ymddygiad yn gyson, bydd plant yn teimlo’n ddryslyd ac yn ansicr. Os yw plentyn
yn dangos ymddygiad heriol, dylai ymarferwyr weithio gyda’i rieni i sicrhau cysondeb o ran
dulliau rhwng y cartref a’r lleoliad. Er mwyn sicrhau cysondeb yn y lleoliad, dylai plant gael
eu hatgoffa’n rheolaidd am y rheolau a dylai’r rhain gael eu harddangos er mwyn atgoffa
pawb. Dylai rheolau fod yn gadarnhaol a dylen nhw nodi ymddygiad cadarnhaol, yn hytrach
nag ymddygiad negyddol sy’n seiliedig ar yr hyn na ddylai plant ei wneud. Dylai rheolau a
disgwyliadau gael eu rhannu â rhieni, a dylai ymarferwyr a rhieni fod yn gyfarwydd â’r polisi
Rheoli Ymddygiad yn y lleoliad. Dylai pob ymarferwr ymdrin ag ymddygiad annymunol yn yr
un ffordd. Mae’n bwysig peidio â labelu plant fel rhai drwg neu anodd gan y bydd plant eraill yn
sylwi ar hyn. Dylai pob ymarferwr bwysleisio mai’r ymddygiad sy’n annymunol, nid y plentyn.

D

Mae atgyfnerthiad cadarnhaol yn gallu bod yn effeithiol iawn ar gyfer rheoli ymddygiad mewn
lleoliad neu er mwyn rheoli ystafell ddosbarth mewn ysgol. Mae atgyfnerthiad cadarnhaol
yn ymwneud â gwobrwyo ymddygiad da ac anwybyddu ymddygiad drwg. Mae’n seiliedig ar
ddamcaniaethau Ymddygiadol Pavlov a Skinner (Gweler Damcaniaethau Ymddygiadol ym
Mhennod 5). Mae ymarferwyr ac athrawon yn gallu newid ymddygiad plant drwy eu cyflyru i
ymateb mewn ffordd benodol. Mae atgyfnerthiad cadarnhaol yn llwyddiannus gan ei fod yn
meithrin perthnasoedd cadarnhaol, hunan-barch, hyder a chydberthynas.
Os yw plentyn yn teimlo’n hyderus, yn werthfawr ac yn hapus, mae’n dangos ymddygiad
dymunol fel arfer. Mae plant iau yn ymateb i sticeri, sêr aur a chael cyfrifoldeb ychwanegol,
fel helpu amser byrbryd. Fyddai pobl ifanc ddim yn ymateb cystal i hyn, felly mae angen i’r
atgyfnerthiad fod yn briodol i oedran. Mae canmoliaeth a sylwadau cadarnhaol ar waith
ysgrifenedig yn gallu bod yn effeithiol ar gyfer plant hŷn ynghyd â gwobrau a breintiau, fel
gorffen y wers yn gynnar pan maen nhw wedi gweithio’n dda a gadael iddyn nhw wrando ar
gerddoriaeth.
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C reu am g y lchedd a r g y f e r y m d d y g i ad
da

R

A

FT

Mae amgylchedd cadarnhaol yn hanfodol er
mwyn hybu ymddygiad da yn y lleoliad, nid yn
unig yr amgylchedd ffisegol ond agweddau ac
ymddygiad pawb. Mae amgylchedd ysgogol a
heriol lle mae plant yn teimlo’n ddiogel ac yn
saff i archwilio a chwarae yn hybu ymddygiad
cadarnhaol, gan fod plant yn fwy tebygol o
ddangos ymddygiad annymunol pan maen nhw
wedi diflasu neu heb ysgogiad neu her. Dylai
gweithgareddau ac adnoddau fod yn heriol ond
eto’n briodol i’r cam datblygiad y mae’r plant
arno, gan fod rhwystredigaeth a diflastod yn
gallu arwain at ymddygiad annymunol. Dylai’r
man chwarae fod yn lliwgar ac yn ysbrydoledig,
gydag arddangosfeydd o waith plant er mwyn
hybu hunan-barch a gwneud i’r plentyn deimlo
ei fod yn cael ei werthfawrogi ac iddo gael
ymdeimlad o berthyn. I blant hŷn a phobl
ifanc, bydd amgylchedd dysgu cadarnhaol sy’n
gyfeillgar, yn gyfforddus ac yn groesawgar gydag
arddangosfeydd diddorol a llawn gwybodaeth
ar y waliau yn hybu dysgu ac ymddygiad
cadarnhaol.

D

Ddylai ystafelloedd dosbarth ddim bod yn rhy boeth neu oer, dylen nhw fod wedi’u goleuo’n
briodol ac wedi’u haddurno i apelio at blant. Dylai plant deimlo’n ddiogel rhag unrhyw fwlio
neu wahaniaethu, felly mae’n bwysig bod rheolaeth dda yn yr ystafell ddosbarth, ffiniau a
chysondeb. Dylai plant gael eu cynnwys wrth greu’r amgylchedd ac wrth ddewis thema
a dyluniad arddangosfeydd ar y waliau, a dylai eu gwaith celf neu eu cyflawniadau gael eu
rhoi ar y waliau. Mae canmoliaeth, gwobrau ac adborth cadarnhaol yn bwysig er mwyn rhoi
atgyfnerthiad cadarnhaol i blant a dysgwyr ifanc. Mae hyn yn rhoi rhyddid i blant a chymhelliad
iddyn nhw ddysgu, archwilio a rhoi cynnig ar bethau newydd. Mae’n bwysig bod rheolau a
ffiniau yn ystod gweithgareddau dysgu ac amser chwarae, gan gynnwys canlyniadau. Mae
ymddygiad negyddol yn effeithio ar blant eraill, felly dylai’r amgylchedd annog plant i beidio ag
ymddwyn yn aflonyddgar ac yn hytrach hybu ymddygiad cadarnhaol.
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Mae’n bwysig i leoliadau gofal ac ysgolion greu ‘Polisi Ymddygiad Cadarnhaol’ sydd ar gael i’r
staff a’r rhieni i gyd. Dylai’r polisi gynnwys beth sy’n ddisgwyliedig gan y plant, sut dylai staff
ymateb i ymddygiad cadarnhaol ac atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol. Wedyn, mae’n bosibl
defnyddio’r polisi i greu rheolau ar gyfer ymddygiad sy’n briodol i oedran a cham datblygiad
y plant. Dylai’r rheolau gael eu creu gyda’r plant fel eu bod yn teimlo bod eu barn yn cael ei
gwerthfawrogi a bydd ganddyn nhw fwy o gymhelliad i’w dilyn nhw.

FT

Agweddau allweddol ar bolisi ymddygiad/rheoli ymddygiad a'i swyddogaethau
Mae’n cyfiawnhau
disgwyliadau ar
gyfer ymddygiad
plant

Dylai unrhyw bolisi ymddygiad esbonio disgwyliadau’r lleoliad neu’r ysgol
o ran beth sy’n ymddygiad priodol ac amhriodol er mwyn sicrhau bod
addysgwyr yn dilyn dull cyson, ac fel bod rhieni’n cael gwybodaeth lawn
am y rheolau y mae’n rhaid i blant eu dilyn a’r canlyniadau os nad ydyn
nhw’n gwneud hynny.

Mae’n cynnwys
mewnbwn plant

Mae’n rhaid i unrhyw bolisi ymddygiad ystyried safbwyntiau a barn plant,
beth bynnag yw eu hoedran, gan y bydd gan blant fwy o gymhelliad i
ddilyn y rheolau ac i ddeall disgwyliadau’r ysgol neu’r lleoliad.

Mae’n mynegi
rheolau mewn
ffordd gadarnhaol

Dylai’r rheolau gael eu geirio o ran yr ymddygiad cadarnhaol yn hytrach
na rhestr o bethau i ‘beidio â’u gwneud’. Er enghraifft, ‘Cerddwch yn
yr ystafell ddosbarth’ yn hytrach na ‘Peidiwch â rhedeg yn yr ystafell
ddosbarth’.

Mae’n cynnwys
rheolau am
ymddygiad grŵp

Mae’n bwysig cydnabod effaith ymddygiad grŵp, a dylai plant gael eu
canmol a’u gwobrwyo fel grŵp am ymddygiad cadarnhaol gan y grŵp.
Hefyd, dylai fod rheolau am fwlio grwpiau neu unigolion gan grwpiau
eraill, yn enwedig lle mae anghydbwysedd pŵer. Er enghraifft, grŵp o
blant blwyddyn 9 yn bygwth grŵp o blant blwyddyn 7.

R

A
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Cr eu Po lisi Y mddy g ia d

Mae’n bosibl hybu gwydnwch drwy bolisïau rheoli ymddygiad drwy osod
nodau a thargedau ar gyfer y plentyn a rhoi canmoliaeth a gwobrau
pan mae’n cyrraedd y targedau. Dylid sicrhau mai’r ymddygiad sy’n cael
ei weld yn annerbyniol, nid y plentyn ei hun. Ddylai plant byth gael eu
bychanu neu eu gwahanu gan y bydd hyn yn niweidio hunan-barch.
Mae’n bosibl helpu plant i ddatblygu sgiliau i reoli emosiynau drwy drafod
yr achos a’r emosiwn, a datblygu cynllun gweithredu i’w helpu i adnabod
emosiynau fel dicter a rhwystredigaeth a defnyddio’r cynllun gweithredu i
reoleiddio’r rhain.

D

Hybu
strategaethau
gwydnwch

Mae’n esbonio
beth yw ystyr
ymddygiad sy’n
herio
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Dylai pob polisi ymddygiad fod yn eglur wrth ddiffinio beth yw ymddygiad
sy’n herio yn y lleoliad gan y gallai fod gan blant o gefndiroedd a
diwylliannau gwahanol safbwyntiau gwahanol ynghylch beth yw
ymddygiad sy’n herio

Strategaethau a dulliau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu patrymau ymddygiad cadarnhaol

Agweddau allweddol ar bolisi ymddygiad/rheoli ymddygiad a'i swyddogaethau
Mae’n bwysig bod polisi ymddygiad yn dweud yn eglur pa strategaethau
ac ymyriadau y bydd y lleoliad neu’r ysgol yn eu defnyddio er mwyn
ymdrin ag ymddygiad sy’n herio, fel bod rhieni’n ymwybodol o’r
canlyniadau i’w plant ac yn ymwybodol o foeseg yr ysgol. Hefyd, gall
ymarferwyr ddefnyddio’r ddogfen i lywio arferion ac i sicrhau cysondeb.
Gall strategaethau gynnwys: anwybyddu wedi’i gynllunio, annog, gwrando
gweithredol, ailgyfeirio a gwrthdynnu sylw a rhoi saib.

FT

Mae’n cynnwys
strategaethau
ac ymyriadau
i ymdrin ag
ymddygiad sy’n
herio mewn plant
a phobl ifanc

ASTUDIAETH ACHOS

Mae Nathan yn fachgen wyth oed sydd wedi symud i ardal newydd gyda’i deulu:
ei fam, ei dad, ei efaill, Aaron, a’i chwaer, Gwen, sy’n 6 wythnos oed.

R

A

Ers i Gwen gael ei geni, mae’r cartref wedi bod yn brysur iawn, yn gofalu am
y babi newydd ac yn croesawu llawer o ymwelwyr. Mae Nathan ac Aaron
wedi dechrau yn yr ysgol gynradd Gymraeg leol ac wedi cael eu rhoi yn yr un
dosbarth. Mae hyn yn achosi rhai problemau gan nad yw Nathan ac Aaron
yn gyfarwydd â’r lleoliad newydd. Mae rhieni Nathan yn poeni gan ei fod
weithiau’n ymddwyn yn heriol, ac mae’r math hwn o ymddygiad wedi dod yn
fwy cyffredin yn ystod y misoedd diwethaf. Mae ymddygiad Nathan yn cynnwys
mynd yn drallodus (distressed) os yw ei drefn ddyddiol yn cael ei newid, dewis
chwarae ar ei ben ei hun yn hytrach na gyda phlant eraill, mynd â theganau
oddi wrth blant eraill, a chynhyrfu mewn amgylchedd swnllyd.
Mae rhieni Nathan yn ceisio gwobrwyo ei ymddygiad cadarnhaol, ond yn fwy a
mwy aml, maen nhw’n ildio iddo, gan fod ei ymatebion yn heriol ac yn cymryd
gormod o’u hamser.

D

Mae Nathan yn teimlo’n fwyaf cyfforddus pan fydd yn gallu dilyn patrwm
cyfarwydd o weithgareddau a phan fydd ei efaill yn agos ato, gan fod Aaron yn
cefnogi Nathan drwy gydol y dydd. Mae Nathan yn cael anawsterau wrth symud
o amgylch yr ystafell ddosbarth, mae ef yn cwympo weithiau ac yn taro yn
erbyn dodrefn a phlant eraill. Gall hyn fod yn anodd i Nathan ac i’r plant eraill
dan sylw.
Nid yw iaith Nathan wedi datblygu’n dda ac mae hyn yn gallu ei atal pan mae’n
ceisio cyfathrebu a mynegi ei deimladau. Mae Nathan wedyn yn cynhyrfu ac
yn mynd i’w gragen yn ystod gweithgareddau dosbarth. Ond, mae Nathan yn
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Gan eu bod yn poeni am Nathan, mae ei rieni wedi trefnu cyfarfod â’i dîm
addysgu er mwyn lleisio eu pryderon. Mae mam Nathan wedi cadw dyddiadur
parhaus o ddigwyddiadau heriol yn ystod y misoedd diwethaf er mwyn ei
drafod â’r tîm addysgu yn yr ysgol.
1.

Amlinellwch dri ffactor a allai fod yn dylanwadu ar ymddygiad Nathan.

2.

Esboniwch sut gallai ymddygiad cadarnhaol Nathan gael ei hybu (promote)
gartref ac yn yr ysgol.

3.

Aseswch effaith bosibl dau ffactor cymdeithasegol a allai effeithio ar
ymddygiad Nathan.

A

Ymddygiad plant a phobl ifanc

mwynhau gwaith celf a gwaith creadigol, gan ei fod yn gallu mynegi ei hun
mewn ffordd wahanol. Mae addysg gorfforol yn anodd i Nathan, yn enwedig
pan fydd yn aelod o dîm. Ond, mae Nathan yn hoffi cefnogi ei efaill pan fydd
Aaron yn chwarae pêl-droed ar benwythnosau.

Profi eich gwybodaeth:

1. Amlinellwch yr agweddau pwysig ar bolisi rheoli ymddygiad.

D

R

2. Esboniwch pam dylai plant gael mewnbwn i bolisi ymddygiad.

116

Pennod 17: Y tair agwedd ar hybu ymddygiad
cadarnhaol

Cynnwys
(b) Strategaethau a dulliau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu patrymau ymddygiad cadarnhaol.

Ymhelaethiad:

FT

Dylai’r dysgwyr ddeall bod tair agwedd ar hybu ymddygiad cadarnhaol:
Amgylchedd dysgu sy’n gadarnhaol
ac yn gefnogol: yn defnyddio
technegau a rheolau rheoli
ymddygiad cadarnhaol, yn dilyn
trefnau, yn gosod disgwyliadau,
terfynau a ffiniau, yn hybu dewis,
cyfrifoldeb ac annibyniaeth.

∙

Strategaethau i feithrin sgiliau
ac atgyfnerthu ymddygiad
cadarnhaol: siartiau/cardiau
gwobrau, atgyfnerthiad cadarnhaol
(canmol ymddygiad da ac
anwybyddu’r negyddol), siartiau
rhagflaenyddion, ymddygiad a
chanlyniadau.

∙

Strategaethau ar gyfer lleihau
ymddygiad annymunol: amser
tawel, arferion adferol, defnyddio
ymyriadau, gan gynnwys
dargyfeirio a gwrthdynnu sylw,
Agweddau Cymdeithasol ac
Emosiynol ar Ddysgu (SEAL),
Rhaglen Defnydd Cymdeithasol o
Iaith (SULP), Dull Ffynnu (the Thrive
Approach), trafodaethau â pherson
allweddol, rheoli’r amgylchedd,
bod yn gyson, person allweddol,
aros yn ddigynnwrf, creu cardiau
ymddygiad neu drefnau, parhau
i arsylwi a gwneud ymdrech i
ddeall beth mae’r plentyn yn
ceisio ei ddweud go iawn drwy ei
ymddygiad heriol, a chwnsela i
blant hŷn a phobl ifanc.

R

A

∙

D

A mgylche dda u D y sg u C ad ar n h ao l a
C hefnogol
Mae plant yn cael y canlyniadau gorau mewn amgylchedd cadarnhaol lle maen nhw’n gwybod
beth sy’n ddisgwyliedig ganddyn nhw a lle maen nhw’n gallu datblygu eu chwarae a’u dysgu heb
ofni cael eu bwlio, eu niweidio neu bod gwahaniaethu yn eu herbyn nhw. Mae gan oedolion rôl
hanfodol o ran modelu ymddygiad a mynd ati’n gyson i annog ymddygiad cadarnhaol sy’n hybu
lles a datblygiad plant. Mae plant yn gallu datblygu eu hannibyniaeth, eu hunanddisgyblaeth
a’u hunan-barch mewn awyrgylch o barch ac anogaeth i’w gilydd. Bydd plant yn datblygu
ymddygiad cadarnhaol ac yn dysgu orau pan maen nhw’n cael eu canmol a’u gwobrwyo pan
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mae eu hymddygiad yn briodol. Mewn amgylchedd cadarnhaol a chefnogol, mae ymarferwyr
yn fodelau rôl da ac yn defnyddio canmoliaeth ac atgyfnerthiad cadarnhaol. Mae’n bwysig
bod gan y lleoliad drefn, fel bod plant yn gwybod beth i’w ddisgwyl ac yn deall bod ymddygiad
priodol yn wahanol yn ystod amser cylch ac amser byrbryd, yn hytrach na chwarae yn yr awyr
agored. Mae trefnau pendant yn gwneud i blant deimlo’n ddiogel a saff ac yn gwneud iddyn
nhw deimlo ymdeimlad o berthyn yn y lleoliad. Dylai ymarferwyr ganmol ymddygiad grŵp
yn ogystal ag unigolion, gan fod hyn yn annog plant i deimlo’n rhan o gymuned yn yr ysgol
neu’r lleoliad ac i ymfalchïo yn y grŵp. Dylai’r rheolau gael eu mynegi’n gadarnhaol a rhoi
cyfarwyddyd i blant o ran beth a ddisgwylir ganddyn nhw, gan annog rhannu a negodi. Dylai
ymarferwyr sicrhau bod pob rheol yn cael ei chymhwyso’n gyson, gan roi i blant sicrwydd o
ran gwybod beth i’w ddisgwyl a meithrin arferion ymddygiad cadarnhaol. Mae cyfeillgarwch,
gofal a chwrteisi yn cael eu modelu er mwyn annog plant i ymddwyn yn yr un ffordd, a dylai
ymarferwyr ganmol ymddygiad dymunol fel caredigrwydd a pharodrwydd i rannu. Mae’n
bwysig bod ymarferwyr yn gofyn am farn plant wrth greu ffiniau a rheolau oherwydd bod hyn
yn helpu plant i ddeall canlyniadau eu hymddygiad. Dylai plant gael eu cefnogi i fod yn gyfrifol,
er enghraifft, tacluso a helpu amser byrbryd. Bydd cael cyfrifoldeb a chanmoliaeth yn helpu
plant i ymfalchïo yn eu cyflawniadau ac i ailadrodd ymddygiad dymunol. Dylai’r amgylchedd
sy’n cael ei greu yn y lleoliad fod yn un cadarnhaol. Dylai plant gael amgylchedd ysgogol gyda
gweithgareddau heriol a phriodol i’w hoedran, lle gallan nhw archwilio, gwneud dewisiadau,
datrys problemau a datblygu eu creadigrwydd.

Stra tega et ha u i feit h r i n s g i l i au ac
a tgyfn ert hu y mddy g iad c ad ar n h ao l

D

R

Mae’n bwysig bod ymarferwyr yn defnyddio strategaethau yn y lleoliad er mwyn cefnogi plant
i feithrin sgiliau a chryfhau ymddygiad cadarnhaol. Mae’n bwysig rhoi cefnogaeth un i un i
blant sy’n camymddwyn, fel eu bod nhw’n deall beth wnaethon nhw o’i le ac yn gweithio tuag
at batrwm ymddygiad gwell. Dylai ymarferwyr esbonio bob amser i’r plentyn neu’r plant sy’n
camymddwyn mai’r ymddygiad, nid y plentyn, sy’n ddigroeso neu’n annymunol. Ddylen nhw
byth fychanu, gwahanu neu ynysu plant fel ffordd o reoli ymddygiad plant, gan y bydd hyn yn
cael effaith negyddol ar eu hunan-barch. Mae’n bwysig peidio â gweiddi, gan y bydd plant yn
dynwared ymddygiad ymarferwyr ac yn meddwl bod gweiddi’n ddull priodol o ymddygiad yn y
lleoliad. Lle mae’n bosibl, dylai ymarferwyr anwybyddu ymddygiad annymunol a chanolbwyntio
ar ganmol yr ymddygiad dymunol yn lle hynny. Mae hyn yn dangos i’r plentyn ac i blant eraill
yn y lleoliad nad yw ymddygiad annymunol yn cael sylw ac mae’n atal yr ymddygiad rhag cael
ei atgyfnerthu drwy wobrwyo’r plentyn â mwy o sylw. Dylai disgwyliadau ymddygiad fod yn
briodol i gam datblygiad y plentyn; mae ymddygiad disgwyliedig i blentyn tair oed yn amhriodol
i blentyn saith oed, felly dylai ymarferwyr ystyried faint mae plant unigol yn ei ddeall a pha mor
aeddfed ydyn nhw.
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Siartiau Gwobrau

FT

Mae siartiau gwobrau’n ffordd
weladwy o ddangos ymddygiad
cadarnhaol i’r plentyn ei
gyflawni, er enghraifft, dweud
‘plîs’, gosod y bwrdd neu
dacluso’r teganau. Mae’r siart
yn dangos pa mor aml mae’r
plentyn yn llwyddo yn ei nodau
ymddygiad. Bydd lle gwag yn y
siart ar gyfer ticiau neu sticeri.
Mae hyn a hyn o sticeri, ticiau
neu sêr yn rhoi gwobr i’r plentyn.

D

R

A

Mae siartiau gwobrau’n gallu annog ymddygiad dymunol, fel rhoi’r brics i gyd yn ôl yn
y bocs, neu beidio ag annog ymddygiad annymunol, fel gwthio neu daro. Mae siartiau
gwobrau’n ffactorau sy’n cymell plant i newid eu hymddygiad. Mae’r gwobrau’n atgyfnerthu
ymddygiad da ac yn ei gwneud hi’n fwy tebygol iddo ddigwydd eto. Mae siartiau gwobrau’n
galluogi ymarferwyr i ganolbwyntio ar y pethau
cadarnhaol yn ymddygiad plentyn ac i roi llai o
Geiriau
sylw i ymddygiad negyddol. Mae’n bwysig siarad
allweddol
â’r plentyn am yr ymddygiad y mae angen iddo ei
newid a disgrifio’n gadarnhaol yr ymddygiad rydych
Rhagflaenydd
chi eisiau ei annog gan ddefnyddio disgrifiadau
Canlyniad
cadarnhaol. Dylai’r lleoliad ar y cyd â’r rhieni ymdrin
â phroblemau ymddygiad plant er mwyn sicrhau
Strategaethau
cysondeb rhwng y cartref a’r ysgol. Gall ymarferwyr
ddefnyddio arsylwadau o blant er mwyn adnabod
beth sydd wrth wraidd yr ymddygiad problemus ac er mwyn dadansoddi sbardunau posibl.
Wrth ddadansoddi ymddygiad annymunol plant, mae fformiwla RhYC yn un dull effeithiol:
Rhagflaenydd, Ymddygiad, a Chanlyniad. Mae pob ymddygiad, boed yn gadarnhaol neu’n
negyddol, yn dilyn y patrwm hwn.

Rhagflaenydd: datblygiad digwyddiadau, y ffactorau sy’n cyfrannu, ac weithiau'r sbardunau
sy’n arwain at ymddygiad plentyn.
Ymddygiad: ymateb y plentyn i’r rhagflaenydd.
Canlyniad: yr hyn sy’n digwydd ar ôl yr ymddygiad, sy’n ei gwneud hi’n fwy neu’n llai tebygol y
bydd yr ymddygiad yn cael ei ailadrodd.
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Stra tega et ha u a r g y fe r l l e i h au
ym d d yg ia d a nny muno l
Mae ymarferwyr yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau er mwyn lleihau ymddygiad
annymunol yn y lleoliad. Un strategaeth yw’r dull person allweddol sy’n galluogi’r plentyn
i ffurfio ymlyniad wrth un ymarferwr allweddol. Hefyd, bydd y person hwn yn meithrin
perthynas gadarnhaol â rhieni’r plentyn er mwyn annog dull cyson o ymdrin ag unrhyw faterion
ymddygiad rhwng y cartref a’r lleoliad.

Bydd y person allweddol yn arsylwi’r plentyn drwy’r amser ac yn nodi rhagflaenyddion
neu achosion unrhyw broblemau ymddygiad ac yn gweithio gyda’r rhieni i gael gwared ar
unrhyw ymddygiad annymunol drwy drafod cynnydd y plentyn a rhoi adborth yn rheolaidd.
Hefyd, gall y person allweddol weithio gyda’r plentyn ar strategaethau i gael gwared ar
ymddygiad annymunol gan ddefnyddio cardiau ymddygiad neu drefnau. Bydd y plentyn wedi
datblygu perthynas gref â’r person allweddol a bydd hi’n haws iddo fynegi ei deimladau a’i
rwystredigaethau i’r person hwn, yn hytrach na dangos ymddygiad heriol. Mae’n bwysig peidio
â chynhyrfu wrth ymdrin ag unrhyw ymddygiad heriol gan y bydd y diffyg cynnwrf hwn yn
modelu ymddygiad priodol i’r plentyn ac yn atal y sefyllfa rhag gwaethygu. Dylai ymarferwyr
sy’n arsylwi plant geisio deall beth mae’r ymddygiad yn ei ddatgelu a beth mae’r plentyn yn
ceisio ei gyfleu.

D

R
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Bydd ymarferwyr yn ystyried y rhagflaenyddion, neu’r sbardunau, a arweiniodd at yr
ymddygiad. Er enghraifft, mae plant ifanc yn aml yn dangos ymddygiad annymunol os oes
eisiau bwyd arnyn nhw neu os ydyn nhw wedi blino. Os yw plentyn yn strancio tua 11 y bore
bob dydd, efallai mai dyna pryd mae’n dechrau blino, neu os yw’n mynd yn bwdlyd ac yn fyr ei
dymer hanner awr cyn amser byrbryd, gallai hyn ddangos bod eisiau bwyd arno. Fel hyn, gall
ymarferwyr newid trefnau yn y lleoliad er mwyn hybu ymddygiad mwy cadarnhaol.
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Technegau ymyrryd a ddefnyddir ar gyfer lleihau ymddygiad annymunol

•
•

•

•
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•
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•

Mae anwybyddu wedi’i gynllunio a pheidio â rhoi sylw i ymddygiad dibwys sy’n
chwilio am sylw yn annog yr ymddygiad hwn i ddiflannu.
Mae ailgyfeirio/gwrthdynnu sylw yn gweithio er mwyn tynnu sylw’r plentyn oddi
wrth beth mae’n ei wneud nawr, tuag at rywbeth arall fel ffordd o osgoi ymddygiad
problemus neu wrthdaro.
Mae gosodiad cyfarwyddo yn gyfarwyddyd eglur i’r plentyn stopio ymddygiad penodol
neu ddechrau rhywbeth arall.
Amser tawel yw gofyn i blant symud i ffwrdd i ardal arall neu dawelach er mwyn
ymdawelu. Ar ôl iddo ymdawelu, dylid defnyddio’r amser hwn i siarad â’r plentyn am ei
ymddygiad.
Mae Agweddau Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu (SEAL) i gefnogi ymddygiad
cadarnhaol yn strategaeth sy’n cael ei defnyddio mewn llawer o ysgolion nawr. Mae
sgiliau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiad yn rhan o bob agwedd ar fywyd yr ysgol,
y cartref a’r gymuned, sy’n cynnwys dysgu effeithiol a chyd-dynnu â phobl eraill. Maen
nhw’n rhan bwysig o wella ymddygiad a dysgu mewn ysgolion. Os oes gan blant sgiliau
da yn y meysydd hyn a bod ganddyn nhw amgylchedd ysgol sy’n cefnogi iechyd a
llesiant emosiynol, byddan nhw’n datblygu hunanymwybyddiaeth, yn rheoli teimladau,
yn datblygu empathi a sgiliau cymdeithasol.
Mae Rhaglen Defnydd Cymdeithasol o Iaith (SULP) yn rhaglen sy’n cefnogi sgiliau
cyfathrebu mewn ysgolion. Mae’n helpu plant i ddatblygu sgiliau a fydd yn eu helpu i
reoli bywyd yr ysgol ac i ddysgu’n effeithiol. Mae’n ymyriad sy’n gwella cyfathrebu plant
ac yn datblygu sgiliau ymwybyddiaeth drwy fodiwlau addysgu sy’n canolbwyntio ar
wahanol agweddau ar gyfathrebu er mwyn datblygu sgiliau fel cyswllt llygaid, cymryd
tro, gwrando, rheoli dicter a datrys gwrthdaro.
Ffynnu/Thrive: datblygu gwydnwch a phlant hyderus. Mae Dull Thrive wedi
datblygu dros y 25 mlynedd diwethaf. Mae’n rhoi y wybodaeth, y sgiliau a’r adnoddau
i’r rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc er mwyn hybu datblygiad cymdeithasol
ac emosiynol. Mae’n canolbwyntio ar y berthynas â’r plentyn neu’r person ifanc drwy
ei addysgu i ymdrin â straen sy’n gallu cael effaith negyddol ar lesiant meddyliol a
chorfforol. Mae ymchwil wedi canfod bod gwydnwch yn helpu unigolion i ymdopi’n
llwyddiannus â straen ac i addasu iddo, ac mae’n helpu plant i reoli emosiynau ac i fod
yn gymwys yn gymdeithasol. Mae dull Thrive yn galluogi plant i’w hamddiffyn eu hunain
yn erbyn effeithiau straen, wrth iddyn nhw ddatblygu’n oedolion cryf a galluog, drwy
feithrin eu gwydnwch.
Mae cwnsela yn gallu helpu plant hŷn i ddeall eu hymddygiad ac mae’n cynnig man
diogel, cyfrinachol a heb farnu lle gall pobl ifanc drafod unrhyw fater sy’n eu hypsetio
yn yr ysgol, gartref neu wrth chwarae. Efallai bydd y dulliau trin yn cynnwys therapi
siarad a therapi ymddygiadol, sy’n helpu plentyn i fynegi sut mae’n teimlo ac i ddysgu
sut i ymdopi â’i emosiynau mewn ffordd ddiogel, effeithiol.

A

•

•
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Profi eich gwybodaeth:
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2. Disgrifiwch sut mae’r dull person allweddol yn lleihau ymddygiad annymunol.
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1. Esboniwch ddwy strategaeth ar gyfer hybu ymddygiad cadarnhaol
plant.
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Anghenion plant a
phobl ifanc
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Cynnwys
Yn yr adran hon bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o’r canlynol:
pwysigrwydd cwrdd
ag anghenion corfforol,
gwybyddol, ieithyddol,
deallusol, emosiynol a
chymdeithasol plant a phobl
ifanc yn ystod pob cam
datblygiad

•

mathau o drawsnewid,
profiadau a newidiadau mewn
bywyd a allai effeithio ar
wydnwch a datblygiad plant a
phobl ifanc

•

deall ac ymateb i anghenion
iechyd a gofal cymhleth plant a
phobl ifanc

•

y mathau o asesu a’u pwrpas
o ran rhoi cefnogaeth
briodol ac amserol i blant
a phobl ifanc, sy’n cynnwys
pwysigrwydd bodloni pob un
o’r anghenion hyn drwy ofal
plentyn-ganolog a’r effeithiau
posibl os nad yw’r anghenion
hyn yn cael eu bodloni, y
rhwystrau posibl i blant a
phobl ifanc sydd ag angen
defnyddio gwasanaethau gofal
a chymorth er mwyn bodloni
anghenion penodol.
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Pennod 18: Pwysigrwydd cwrdd ag anghenion a plant a
phobl ifanc

Cynnwys

2.4.1 Anghenion plant a phobl ifanc

Ymhelaethiad

FT

(a) pwysigrwydd cwrdd ag anghenion corfforol, gwybyddol, ieithyddol,
deallusol, emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc yn ystod pob cam
datblygiad.

Learners should understand that there are three aspects to promoting positive
behaviour:
anghenion plant a phobl ifanc ar
bob cam datblygiad, sy’n cynnwys:

∙

corfforol: lloches, bwyd a dillad,
gofal meddygol, amddiffyn rhag
niwed;

anghenion hyn drwy ofal plentynganolog a’r effeithiau posibl os
nad yw’r anghenion hyn yn cael eu
bodloni;

∙

rhwystrau posibl i blant a phobl
ifanc sydd angen defnyddio
gwasanaethau gofal a chymorth i
fodloni anghenion penodol: meini
prawf cymhwyso, pellter/lleoliad
daearyddol, problemau symudedd,
argaeledd trafnidiaeth, cost, sut
mae mynediad at wasanaethau’n
amrywio, yn dibynnu ar leoliad
daearyddol (loteri cod post), diffyg
gwybodaeth, statws economaiddgymdeithasol, iaith.

A

∙

deallusol/gwybyddol: ysgogiad,
addysg;

∙

iaith: lleferydd a chyfathrebu;

∙

emosiynol: cariad, diogelwch,
cysondeb, sefydlogrwydd;

R

∙

cymdeithasol: cyfle i ryngweithio ag
eraill, sgiliau cymdeithasol;

∙

pwysigrwydd bodloni pob un o’r

D

∙

125

O’r adeg maen nhw’n cael eu geni hyd at gyrraedd oedolaeth, bydd angen bodloni anghenion
corfforol plant. Mae gan blant lawer o anghenion ond y pwysicaf yw’r rhai mwyaf sylfaenol.
Mae anghenion sylfaenol yn bwysig, fel bwyd, dŵr a lloches, ond er mwyn i blant ddatblygu
i’w potensial llawn, mae eu hanghenion sylfaenol yn gallu bod yn gymhleth iawn. Mae angen i
rieni ac ymarferwyr fodloni’r anghenion hynny gartref ac yn y lleoliad.

Mae lloches yn bwysig
i blant oherwydd pan
maen nhw’n cael eu
geni, dydyn nhw ddim
yn gallu gofalu amdanyn
nhw eu hunain ac mae
angen rhywle diogel a
chynnes lle maen nhw’n
gallu cael gofal.

FT

Anghenion Corfforol Plant

Mae angen lloches ar blant ond er mwyn bodloni eu hanghenion
mae angen i’w hamgylchedd fod yn gynnes, yn ddiogel, yn saff ac
yn sefydlog. Mae amgylchedd byw sefydlog yn lle tawel a diogel y
mae’r plentyn yn gallu ei alw’n gartref. Bydd angen preifatrwydd
a’u hystafell eu hunain ar blant hŷn. Mae tai gwael sy’n llaith neu
sydd heb eu cynnal a’u cadw’n dda yn gallu cael effaith negyddol
ar blant. Hefyd, mae angen i blant fyw mewn amgylchedd
sefydlog. Bydd dadleuon rhwng rhieni, gweiddi a thrais yn
achosi trawma ac yn cael effaith negyddol ar ymddygiad plant
a’u sefydlogrwydd emosiynol. Hefyd, mae symud i dŷ newydd yn
aml yn gallu gwneud i blentyn fod ag amgylchedd llai sefydlog.
Yn y lleoliad, mae’n bwysig cynnig amgylchedd croesawgar
a chadarnhaol lle mae plant yn teimlo eu bod yn cael eu
gwerthfawrogi a lle mae anghenion unigol yn cael eu bodloni.

A
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Angh en ion corfforol p l an t

Er mwyn tyfu a datblygu esgyrn iach, mae’n rhaid i blant gael
deiet iach a maethlon sy’n cynnwys digon o brotein, calsiwm,
fitaminau a mwynau. Yn ogystal, mae angen i blant yfed
digon o ddŵr. Yn y lleoliad, mae’n bwysig cynnig byrbrydau
maethlon iach gan y bydd plant yn defnyddio llawer o egni wrth
chwarae a dysgu, ac felly byddan nhw’n mynd yn llwglyd ac yn
flinedig. Bydd gan rai plant ofynion deietegol unigol oherwydd
anoddefeddau, alergeddau a’u crefydd. Mae’n rhaid bodloni
anghenion unigol pob plentyn er mwyn sicrhau ei fod yn iach
ac wedi cael maeth. Mae angen i blant gael dillad glân sy’n
briodol i’r tywydd ac i’r gweithgareddau y maen nhw’n cymryd
rhan ynddyn nhw i sicrhau nad ydyn nhw’n rhy boeth neu oer.
Weithiau, mae dillad annigonol, brwnt, yn dangos bod plentyn
yn cael ei esgeuluso oherwydd nad yw ei anghenion yn cael eu
bodloni.

D

R

Bwyd a dillad
Mae angen bwyd a
dillad digonol ar blant
i oroesi, i gael y maeth
cywir i dyfu a datblygu
ac i’w cadw’n gynnes ac
yn gyfforddus.
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Anghenion Corfforol Plant
Mae’n rhaid bodloni angen plant am ofal meddygol er mwyn
iddyn nhw dyfu’n iach ac yn hapus. Mae plant yn cael eu monitro
o’u geni er mwyn sicrhau nad ydyn nhw’n dioddef o unrhyw
gyflyrau neu glefydau a allai effeithio ar eu datblygiad, ac am
unrhyw arwyddion o oediad datblygiad neu broblemau tyfu.
Mae plant yn cael brechiadau yn erbyn clefydau plentyndod
ac maen nhw’n cael mynediad at ofal meddygol os ydyn nhw’n
cael eu hanafu neu’n sâl. Yn y lleoliad, mae’n bwysig bodloni
anghenion meddygol plant. Bydd gan leoliadau bolisi ynghylch
rhoi meddyginiaeth. Os oes gan blentyn gyflwr meddygol, bydd
ei weithiwr allweddol wedi trafod hyn gyda’r rhieni fel ei fod
yn gwybod sut i helpu’r plentyn. Mae asthma neu adweithiau
alergaidd difrifol sy’n arwain at anaffylacsis yn gyflyrau cyffredin
mewn plentyndod.

Amddiffyn rhag niwed
Mae plant yn fwy agored
i niwed nag oedolion ac
yn fwy tebygol o gael eu
cam-drin.

Pan mae plant yn cael eu geni, maen nhw’n dibynnu ar oedolion
i’w hamddiffyn. Dydyn nhw ddim yn medru gofalu amdanyn
nhw eu hunain. Mae’n rhaid i blant ddysgu am y peryglon yn
y byd wrth iddyn nhw dyfu. Yn y lleoliad, mae gan ymarferwyr
ddyletswydd gofal i ddiogelu pob plentyn ac mae’n rhaid iddyn
nhw fod yn ymwybodol o arwyddion a symptomau cam-drin.
Mae’n rhaid i bob lleoliad fod â pholisi diogelu sy’n dweud beth
yw’r gweithdrefnau ar gyfer rhoi gwybod bod ymarferwyr yn
amau bod cam-drin yn digwydd. Hefyd, mae gan leoliadau
ddyletswydd i sicrhau eu bod nhw’n dilyn yr holl reoliadau a’r
gofynion iechyd a diogelwch er mwyn sicrhau lles pob plentyn
unigol.

D

R

A

FT

Gofal Meddygol
Mae angen gofal
meddygol digonol ar
blant er mwyn monitro
eu datblygiad, sicrhau
eu bod yn iach ac yn
tyfu’n iawn ac er mwyn
trin unrhyw glefydau
neu anafiadau.
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FT

Mae gan blant hawl i addysg ac i gael eu hanghenion deallusol a gwybyddol wedi’u bodloni.
Bydd yr anghenion yn newid ac yn datblygu wrth i’r plentyn dyfu. Rhieni yw prif addysgwyr eu
plentyn ac mae’n bwysig bod rhieni’n hybu datblygiad plant drwy siarad â’r plentyn, darllen,
canu caneuon a darparu teganau, adnoddau a chyfleoedd chwarae er mwyn ysgogi datblygiad
gwybyddol eu plentyn. Hefyd, mae angen cyfleoedd ar blant i archwilio eu hamgylchedd ac
i ddarganfod pethau newydd, o dan do ac yn yr awyr agored. Mae plant yn elwa o gael eu
hanghenion deallusol a gwybyddol wedi’u bodloni drwy ddarpariaeth gofal plant o ansawdd
uchel lle mae llawer o gyfleoedd ar gyfer chwarae a dysgu, er mwyn bodloni anghenion unigol
y plant o dan eu gofal. Bydd anghenion a datblygiad gwybyddol plentyn yn dibynnu ar batrwm
datblygiad unigol y plentyn. Mae ymarferwyr yn cael hyfforddiant i arsylwi ac asesu plant a’u
hanghenion datblygiad er mwyn llywio’r cynllunio yn y lleoliad, yn seiliedig ar anghenion pob
plentyn unigol. Er mwyn bodloni anghenion gwybyddol plant, mae angen iddyn nhw ysgogi
agweddau gwahanol ar eu dealltwriaeth.

Ysgogi plant drwy ddysgu a chwarae er mwyn bodloni anghenion deallusol
•
•

•

R

•
•

Creadigrwydd – Mae angen i blant eu mynegi eu hunain drwy eu creadigrwydd gan
ddefnyddio eu dychymyg a’u syniadau mewn ffordd unigryw
Cof – Mae angen i blant ddatblygu eu gallu i storio ac adalw gwybodaeth drwy holi,
ysgrifennu neu dynnu llun digwyddiadau’r gorffennol, dysgu enwau dyddiau’r wythnos,
storïau a chaneuon
Canolbwyntio – Bydd plant yn canolbwyntio os ydyn nhw’n ymddiddori mewn tasg neu
weithgaredd neu os yw yn eu hysgogi nhw. Mae angen iddyn nhw ganolbwyntio er
mwyn storio a didoli gwybodaeth ac er mwyn datblygu eu galluoedd academaidd
Rhesymu – Mae angen i blant ddeall bod gan weithgareddau achos ac effaith
Cysyniadau – Mae angen i blant ddod i ddeall cysyniadau a sut i roi gwybodaeth ar ffurf
ddealladwy. Mae hyn yn cynnwys rhifau, lliwiau, siapiau, amser, cyfaint a màs
Dychymyg – Mae angen i blant ysgogi eu dychymyg drwy chwarae rôl, gemau, storïau,
tynnu lluniau, peintio a gwisgo i fyny
Datrys problemau – Mae angen i blant ddatblygu sgiliau er mwyn datrys problemau
syml ac anodd drwy brofi a gwneud gwallau, gan nodi problem a darganfod sut i’w
datrys

A
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Angh en ion dea llusol/ g w y b y d d o l p l an t

•

D

•

Dylid bodloni anghenion plant drwy amgylchedd addysgol ysgogol drwy gydol eu datblygiad
o’u geni hyd at oedolaeth fel eu bod nhw’n gallu cael y canlyniadau gorau posibl ar gyfer eu
dyfodol. O’r cartref i’r feithrinfa, addysg gynradd ac uwchradd, dylai plant gael eu herio er
mwyn cyrraedd eu potensial llawn.
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Ia ith: llef ery dd a chy fat h r e b u

R

A

FT

Mae angen i blant gael eu hysgogi’n barhaus ag iaith er mwyn datblygu eu sgiliau gwybyddol
a chyfathrebu. O’r eiliad y mae plentyn yn cael ei eni, dylai rhieni fodloni ei anghenion drwy
siarad â’r plentyn a rhoi cymaint â phosibl o brofiadau o iaith iddo. Mae cyfathrebu â phlant
yn eiriol ac yn ddieiriau drwy leferydd, ystumiau ac iaith y corff yn bodloni eu hanghenion
deallusol a gwybyddol. Mae twf iaith a’r gallu i gyfleu anghenion a dewisiadau yn un o’r
arwyddion mwyaf dramatig o ddatblygiad deallusol. Mae darllen i blant, chwarae â nhw,
storïau a chaneuon i gyd yn ysgogi datblygiad iaith a chyfathrebu. Mae siarad a deall pobl
eraill yn rhan hanfodol o ddatblygiad plant ac yn eu helpu i drefnu eu meddyliau ac i wneud
synnwyr o’r byd. Mae’n helpu plant i holi cwestiynau ac i ddatblygu syniadau syml yn rhai
mwy cymhleth.

D

Yn y lleoliad gofal, mae’r ymarferwyr yn deall bod gan blant anghenion iaith gwahanol y mae’n
rhaid eu bodloni. Bydd rhai plant yn siarad yn eglur ac yn datblygu geirfa’n gyflym. Byddan
nhw’n datblygu eu sgiliau o eiriau a brawddegau syml i syniadau mwy cymhleth. Bydd plant
eraill yn datblygu eu lleferydd yn arafach ac efallai y bydd ganddyn nhw oediad iaith y bydd
arno angen cymorth yn y lleoliad a gan weithwyr proffesiynol y tu allan, fel therapydd lleferydd.
Efallai bydd angen cymorth ychwanegol ar blant sydd â nam ar y clyw neu anghenion dysgu
ychwanegol, ac mae’n bwysig bodloni anghenion unigol pob plentyn unigol. Dylai ymarferwyr
annog plant drwy’r amser i ddefnyddio iaith ac i ddatblygu eu geirfa drwy chwarae creadigol,
chwarae darganfod, chwarae dychmygus, storïau, caneuon ac amser cylch.
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Mae angen cariad a diogelwch ar bob plentyn ac mae angen ffurfio ymlyniad wrth y prif berson
sy’n rhoi gofal iddo, ac wrth bobl eraill sy’n rhoi gofal, er mwyn archwilio’r byd o le diogel
a saff. Mae cariad, diogelwch, cysondeb, a sefydlogrwydd yn angenrheidiol er mwyn i blant
dyfu a datblygu. Mae angen i blant wneud ymlyniadau a gwybod y bydd eu hanghenion yn
cael eu bodloni’n gyson. Os nad yw anghenion plant yn cael eu bodloni’n gyson, fyddan nhw
ddim yn ffurfio ymlyniad diogel a gall hyn arwain at broblemau gyda datblygiad emosiynol a
chymdeithasol, ymddygiad negyddol, gwydnwch gwael ac anhawster wrth ffurfio perthnasoedd.
Er mwyn bodloni anghenion emosiynol plentyn mae’r ymarferwyr yn y lleoliad yn ymwybodol
fod angen i’r plentyn ffurfio ymlyniad wrth berson allweddol, ac mae hyn yn llywio’r dull person
allweddol. Bydd y person allweddol yn gwybod am holl anghenion y plentyn, gan gynnwys
pa gam datblygiad y mae arno, anghenion dysgu ychwanegol, anghenion meddygol, hoff
ddewisiadau, diddordebau a chefndir. Bydd y person allweddol yn ffurfio perthnasoedd
cadarnhaol â’r rhieni ac yn gweithio er mwyn ffurfio ymlyniad wrth y plentyn. Felly, bydd y
plentyn yn teimlo’n ddiogel, wedi’i groesawu a’i werthfawrogi yn y lleoliad, a bydd yn teimlo
llai o orbryder gwahanu pan mae ei rieni/ei ofalwyr yn gadael. Mae hyn o fudd i ddatblygiad
y plentyn gan ei fod yn teimlo’n hyderus i archwilio, chwarae a dysgu gan wybod y bydd ei
anghenion yn cael eu bodloni’n gyson.

D

R

A
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Angh en ion emo siy no l p l an t

Angh en ion cy mdeit ha s o l p l an t
Mae ar blant angen cyfleoedd i ryngweithio ag eraill ac i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol.
Rhieni yw’r bobl gyntaf i ddysgu sgiliau cymdeithasol i’r plentyn, ac oherwydd bod gan bob
plentyn gefndir gwahanol, bydd profiadau cymdeithasol cynnar pob un yn wahanol. Mae’n
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fuddiol i ddatblygiad plentyn gael cyfle i ymgysylltu â rhyngweithio cymdeithasol gydag
oedolion a’i gyfoedion.

FT

Mae grwpiau rhiant/baban a chylchoedd plant bach, lleoedd chwarae a grwpiau eraill yn gallu
helpu plant wrth ddechrau cymdeithasoli. Pan mae plant yn dechrau mewn lleoliad, bydd yr
ymarferwyr yn arsylwi sut maen nhw’n rhyngweithio â’u cyfoedion er mwyn asesu pa gymorth
sydd ei angen arnyn nhw o ran eu datblygiad cymdeithasol. Gall gweithwyr allweddol roi
cymorth i blant gymdeithasu drwy gefnogi’r plentyn i ymuno mewn gweithgareddau chwarae
â phlant eraill. Efallai bydd rhyngweithio cymdeithasol yn fwy anodd i blant ag anghenion
dysgu ychwanegol, anableddau a phroblemau ymddygiad a bydd angen cymorth ychwanegol
arnyn nhw.

A

Pw ysigrwy dd bo dlo ni an g h e n i o n
pl an t d r wy o fa l plent y n - g an o l o g
a ’r effeithia u po sibl os n ad y w ’ r
a ngh en io n hy n y n ca el e u b o d l o n i

R

Mae pob plentyn yn unigryw ac mae ganddo anghenion unigol y mae angen eu bodloni, yn
gyntaf gan rieni ac yna gan leoliadau ac ysgolion. Mae’n bwysig deall bod pob plentyn yn
wahanol ac er mai’r un anghenion sylfaenol fydd ganddyn nhw, bydd ganddyn nhw anghenion
unigol hefyd y mae’n rhaid eu bodloni. Mae ymarferwyr yn dilyn dull plentyn-ganolog mewn
lleoliadau drwy ddull y person allweddol. Drwy barchu amrywiaeth cefndiroedd plant yn
y lleoliad, a chynnig amgylchedd cynhwysol lle mae pob plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei
groesawu a’i werthfawrogi a lle mae’n teimlo’n ddiogel i ddatblygu a thyfu.

D

Rhw ystr a u po sibl i blan t a p h o b l
i f an c syd d a ng en defn y d d i o
gwa san a et ha u g ofa l a c h y m o r th i
f od loni a ng henion pen o d o l
Mae amrywiaeth o ffactorau sy’n atal plant rhag defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth
sy’n bodloni eu hanghenion. Efallai na fyddan nhw’n gwybod am y gwasanaethau sydd ar gael
iddyn nhw. Gall unigolion wynebu mwy nag un rhwystr wrth geisio defnyddio gwasanaethau.
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Rhwystrau i ddefnyddio gwasanaethau gofal a chymorth

•

•

•

D

R

•

FT

•

Mae rhwystrau daearyddol yn gallu effeithio ar blant oherwydd bydd rhai’n byw yn agos
at wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar ac efallai bydd plant
eraill yn byw gryn bellter i ffwrdd. Yn aml, does dim llawer o drafnidiaeth gyhoeddus
a dydy hi ddim ar adeg gyfleus i gyrraedd apwyntiad. Mae triniaeth arbenigol yn gallu
bod lawer o filltiroedd i ffwrdd ac mae’n anodd i deuluoedd gyrraedd yno.
Oherwydd problemau symudedd, dydy rhai plant a theuluoedd ddim yn gallu cerdded
pellter byr i’r gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar. Mae
symudedd yn rhwystr corfforol ac yn gallu atal plant rhag mynd i mewn i adeiladau lle
mae gwasanaethau ar gael, e.e. mae defnyddiwr cadair olwyn yn methu mynd i mewn i
adeilad oherwydd bod y drws yn rhy gul neu mae grisiau sy’n ei rwystro rhag cyrraedd y
fynedfa.
Mae statws economaidd-gymdeithasol yn gallu bod yn rhwystr oherwydd faint gallai
gostio i ddefnyddio gwasanaeth. Os bydd y gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol,
neu ofal plant gryn bellter i ﬀwrdd, efallai na fydd person yn gallu ﬀorddio’r costau
teithio i gyrraedd yno.
Mae rhwystrau diwylliannol ac ieithyddol yn gallu achosi anawsterau, e.e. os yw’r
wybodaeth (arwyddion, taflenni, posteri) am wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol
a blynyddoedd cynnar yn Gymraeg/Saesneg yn unig, wedyn fydd y rhai sydd ag iaith
gyntaf wahanol neu sy’n methu deall Cymraeg/Saesneg ddim yn gallu cael gwybod
rhagor am y gwasanaethau hynny. Os yw’r wybodaeth yn cynnwys iaith arbenigol,
efallai na fydd y rhieni neu’r plant yn ei deall.
Mae mynediad at wasanaethau a loterïau cod post yn gallu bod yn rhwystrau gan fod
amrywiadau eang o ran ansawdd y gwasanaethau y mae Awdurdodau Lleol ledled
Cymru yn eu rhoi, gan gynnwys grantiau anabledd, a help i blant sydd ag angen
asesiadau arbennig ar gyfer addysg.
Mae meini prawf cymhwyso’n gallu bod yn rhwystr yng Nghymru er enghraifft. Mae
gan bob un o’r 22 awdurdod lleol gymunedau sy’n rhan o gynlluniau Dechrau’n Deg,
ond mae llawer o deuluoedd sy’n byw yn yr amddifadedd mwyaf yn byw y tu allan i’r
ardaloedd daearyddol penodol hynny. Felly, mae plant sy’n byw mewn tlodi’n debygol o
fod wedi’u heithrio o gael cymorth Dechrau’n Deg.

A
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•

Profi eich gwybodaeth:
1. Esboniwch sut mae rhwystrau daearyddol yn gallu atal plant rhag cael
mynediad at ofal a chymorth.
2. Amlinellwch sut mae iaith yn gallu bod yn rhwystr i blant a’u teuluoedd o ran
defnyddio gwasanaethau blynyddoedd cynnar
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Pennod 19: Mathau o drawsnewid, profiadau a newidiadau
mewn bywyd a allai effeithio ar wydnwch a datblygiad

Cynnwys
(b): Mathau o drawsnewid, profiadau a newidiadau mewn bywyd a allai
effeithio ar wydnwch a datblygiad plant a phobl ifanc

FT

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:
mathau o drawsnewid, profiadau
a newidiadau mewn bywyd a all
effeithio ar wydnwch a datblygiad
plant a phobl ifanc:

∙

addysgol: symud ysgol, symud
dosbarthiadau neu grwpiau

∙

personol: genedigaeth brawd neu
chwaer, profedigaeth, ffoaduriaid,
mewnfudo, symud i dŷ newydd,
mynd ar wyliau, gweithgareddau/
hobïau allgyrsiol, cyflawniadau,
profiadau niweidiol yn ystod
plentyndod;

∙

effaith trawsnewid, profiadau a
newidiadau mewn bywyd a all
effeithio ar wydnwch a datblygiad
plant a phobl ifanc: pethau

cadarnhaol fel gallu addasu i
wahanol sefyllfaoedd, dibynnu
ar eich adnoddau mewnol eich
hun, cyflawni eich potensial eich
hun, ymdopi â straen, datblygu
hunangysyniad cadarnhaol –
hunaneffeithiolrwydd, datblygu
safbwynt mwy realistig a chywir
ar y byd, symud ymlaen ar ôl
methiant; a phethau negyddol fel
hunangysyniad negyddol, straen/
gorbryder ac anallu i ymdopi,
tristwch/iselder, perthynas yn
chwalu, ymyleiddio ac allgáu
cymdeithasol/ynysigrwydd
cymdeithasol, labelu a stereoteipio,
caethiwed, hunan-niweidio, bwlio
a sut mae’r rhain yn effeithio ar y
ddarpariaeth gofal a chymorth.

R

A

∙

D

Mae llawer o fathau o drawsnewid, profiadau a newidiadau mewn bywyd y mae plant a
phobl ifanc yn eu profi yn ystod eu bywydau. Gall y rhain fod yn addysgol neu’n bersonol a
gallan nhw naill ai gael effaith gadarnhaol neu
negyddol ar eu gwydnwch a’u llesiant.

Geiriau allweddol
Trawsnewid
Gwydnwch
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FT

Trawsnewidiadau addysgol yw’r symudiadau y mae plant a phobl ifanc yn eu gwneud i
ysgolion, rhwng dosbarthiadau mewn ysgol a rhwng ysgolion. Mae’r adegau hyn yn gallu
achosi straen i blant, rhieni a gofalwyr. I’r rhan fwyaf o blant, mae pryderon am ddechrau
yn yr ysgol neu symud ysgol wedi
mynd heibio ar ôl y flwyddyn
gyntaf yn yr ysgol. I rai plant sy’n
fwy agored i niwed oherwydd
ffactorau risg yn eu profiadau
bywyd cynnar neu anawsterau
parhaus, bydd y trawsnewidiadau
hyn yn rhai o adegau mwyaf
anodd eu bywydau.

Mae cefndir, rhieni, cymuned,
iechyd a llesiant plant yn gallu
effeithio ar eu gallu i ymdopi â
thrawsnewidiadau ac mae hyn
yn gallu cael effaith negyddol ar
eu canlyniadau cymdeithasol,
emosiynol ac academaidd. Mae trawsnewidiadau ysgol yn heriol i blant oherwydd eu bod
nhw’n poeni am amgylcheddau newydd, disgwyliadau a gwneud ffrindiau newydd. Efallai y
bydd plant sy’n dechrau yn llawn amser yn yr ysgol, o ddosbarth cyn-ysgol neu feithrinfa, yn
cael trafferth ymdopi ag addysgu a dysgu mwy ffurfiol a llai o gyfleoedd ar gyfer chwarae.
Felly hefyd, mae plant sy’n symud o ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd yn poeni am
ddisgwyliadau academaidd, bwlio, gwneud ffrindiau, gwaith cartref ac arholiadau. Mae angen
i ysgolion roi systemau yn eu lle er mwyn hwyluso’r trawsnewidiadau i blant fel ymweliadau,
diwrnodau profiad ysgol, trafodaethau ac ymweliadau i rieni a chysylltiadau agos ag ysgol
flaenorol y plentyn neu geisio dod i wybod beth yw gallu academaidd, anghenion cefnogi ac
anghenion cymdeithasol pob plentyn unigol.

D

R

A
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Tra wsn ewidia da u a dd y s g o l

Mae trawsnewidiadau’n gallu bod yn fwy anodd i blant o deuluoedd tlawd a lleiafrifoedd
ethnig oherwydd efallai bydd eu teuluoedd yn ymgysylltu llai â’r ysgol newydd oherwydd
gwahaniaethau diwylliannol neu iaith neu oherwydd eu bod nhw’n ymwneud llai ag addysg
eu plant. Mae’n fwy anodd i blant sy’n symud ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd addasu
i drefn yr ysgol newydd a gwneud ffrindiau. Yn aml, plant ag anghenion dysgu ychwanegol
sy’n cael eu heffeithio fwyaf mewn ffordd negyddol gan drawsnewidiadau addysgol. Efallai
fod ganddyn nhw sgiliau gwybyddol, iaith a chyfathrebu a chymdeithasol sy’n llai datblygedig
ac mae’n gallu bod yn heriol iddyn nhw wneud ffrindiau newydd a ffurfio perthnasoedd
cadarnhaol ag athrawon.
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Tra wsn ew idia da u pers o n o l
Trawsnewidiadau personol

•

•

R

•

FT

•

Genedigaeth brawd neu chwaer newydd – Mae hyn yn newid y strwythur teuluol i
blant, ac mae angen i blant addasu pan mae brawd neu chwaer newydd yn cyrraedd.
Mae’r digwyddiad teuluol cyffrous hwn yn gallu gwneud i blant deimlo’n ansicr ac yn
bryderus am eu safle yn y teulu. Yn aml, mae plant yn gallu mynd yn ddig a chwilio am
sylw a hoffter gan eu rhieni. Efallai bydd eu hymddygiad yn dirywio, ac efallai byddan
nhw’n ymddwyn yn fwy babïaidd ac yn dechrau mynd yn ddihyder.
Profedigaeth – Mae colli aelod o’r teulu neu rywun agos yn gallu cael effaith sylweddol
ar blant. Mae’n gallu gwneud iddyn nhw golli chwant bwyd, bod â diffyg cymhelliant
a chanolbwyntio, maen nhw’n cael trafferth cysgu ac yn encilio’n emosiynol ac yn
gymdeithasol.
Symud i dŷ newydd – Mae hyn yn gallu amharu llawer ar blant bach gan y bydd eu
trefn arferol a’u hamgylchedd yn newid. Maen nhw’n gallu bod yn ddryslyd ac yn
ansefydlog tan iddyn nhw addasu i’r amgylchedd newydd.
Ffoaduriaid/mewnfudo – Mae hi’n gallu bod yn anodd i blant sy’n symud o wlad
arall addasu i’r iaith a’r diwylliant newydd. Efallai y bydd hi’n anodd iddyn nhw
wneud ffrindiau oherwydd rhwystrau ieithyddol a bydd hi’n anodd iddyn nhw ddeall
disgwyliadau cymdeithasol ac ymddygiadol gwahanol y wlad newydd. Mae hyn yn gallu
cael effaith negyddol ar eu hyder ac ar eu hymdeimlad o berthyn yn y gymuned. Efallai
bydd rhai plant sy’n ffoaduriaid wedi dioddef profiadau bywyd niweidiol yng ngwlad eu
geni sy’n gallu arwain at drawma.
Gweithgareddau allgyrsiol/hobïau – Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau
allgyrsiol neu hobïau yn drawsnewidiad sy’n gallu cael effaith gadarnhaol ar hyder
a hunan-barch plentyn. Mae’n gallu meithrin hyder a hunan-barch a fydd yn helpu’r
plentyn i wneud ffrindiau newydd ac i ddatblygu ei sgiliau cymdeithasol, gan hybu
ymddygiad cadarnhaol.
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod – Mae profiadau niweidiol yn
ystod plentyndod yn gwneud i blant fod yn fwy agored i effeithiau negyddol
trawsnewidiadau. Mae ffactorau risg, fel cam-drin, bod mewn gofal maeth, bod ar
wahân i rieni, ysgariad neu deulu’n chwalu, yn gallu effeithio ar hyder a hunan-barch
plant ac yn golygu bod plant yn gadael cartref y teulu, yn byw gydag un rhiant neu’n
byw gyda theulu maeth. Mae plant yn gallu cael profiad o euogrwydd, colled ac effaith
hirdymor ar eu llesiant emosiynol.

A

•

D

•
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FT

P’un a yw effaith trawsnewidiadau’n gadarnhaol neu negyddol ar blant, maen nhw’n gallu
dibynnu ar y cymorth y maen nhw’n ei gael i’w helpu i ymdopi â’r trawsnewid ac i ymdrin â’r
heriau y gallan nhw fod yn eu hwynebu. Mae ar blant angen cefnogaeth, sefydlogrwydd a chysur
er mwyn rhoi’r cyfle iddyn nhw ddatblygu strategaethau i reoli eu hemosiynau a’u hymddygiad.
Mae rhieni, ymarferwyr ac athrawon yn gallu helpu plant yn ystod y cyfnod anodd hwn drwy
annog plant i fynegi eu teimladau, dysgu strategaethau i blant er mwyn ymdrin â straen ac ar
yr un pryd bod yn fodelau rôl ar gyfer ymddygiad cadarnhaol. Mae plant yn ymdrin yn well
â thrawsnewidiadau pan maen nhw wedi’u paratoi’n iawn at drawsnewidiadau disgwyliedig,
fel symud ysgol neu frawd neu chwaer newydd yn cyrraedd, drwy drafod, storïau, agweddau
cadarnhaol tuag at y trawsnewid ac ymweliadau â’r ysgol newydd er mwyn ymgyfarwyddo â’r
amgylchedd. Mae trawsnewidiadau sy’n llwyddiannus, pan mae’r plentyn yn cael ei baratoi a’i
gefnogi’n gywir, yn gallu dysgu’r plentyn i ddatblygu gwydnwch a sgiliau newydd, er enghraifft,
gallu addasu i sefyllfaoedd newydd, dibynnu ar ei adnoddau mewnol ei hun, ymdopi â straen
a datblygu safbwynt mwy realistig a chywir ar y byd. Mae ymdopi â thrawsnewidiadau fel
plentyn mewn ffordd gadarnhaol yn helpu plant i ymdopi ag anawsterau yn y dyfodol ac i
ddysgu i symud ymlaen ar ôl methiant.

A

Anghenion plant a phobl ifanc

Effaith g a da rnha o l t r aw s n e w i d i ad au
a r w yd nwch a da t bly g i ad p l an t

Effaith negyddol trawsnewidiadau ar wydnwch plant

D

R

Pan nad yw plant yn cael cefnogaeth lawn yn ystod trawsnewidiadau, mae’n gallu cael effaith
negyddol ar eu gwydnwch a’u datblygiad. Mae plant yn gallu mynd yn dawel ac yn swil, neu’n
ddig ac yn ymosodol. Efallai y byddan nhw’n teimlo straen ac yn mynd yn orbryderus ac yn
methu ymdopi â’r trawsnewid yn y presennol a’r dyfodol. Mae trawsnewid negyddol yn gallu
achosi trawma i blant ac arwain at anawsterau o ran rheoleiddio’r hwyliau, tristwch ac iselder.
Mae plant sy’n cael trafferth gyda thrawsnewidiadau’n llai gwydn. Mae hyn yn arwain at
broblemau yn y dyfodol, fel methu cynnal cyfeillgarwch a pherthnasoedd, sy’n arwain at ynysu
cymdeithasol. Mae’r unigolion hyn yn aml â theimladau negyddol tuag atyn nhw eu hunain
a’u gallu i ymdopi â bywyd. Mae hyn yn gallu arwain at ymddygiad negyddol, fel caethiwed,
hunan-niweidio a bwlio. Mae’n bwysig i ymarferwyr, ysgolion a gofalwyr nodi’r plant sydd
mewn perygl o drawsnewidiadau negyddol a rhoi cymorth ychwanegol iddynt. Y plant sydd
mewn mwyaf o berygl o gael canlyniadau negyddol o drawsnewidiadau yw’r rhai sydd wedi
cael profiad o drawma, fel profedigaeth, rhieni’n ysgaru, cam-drin, neu wahanu, y rhai sydd
ag afiechyd parhaol neu anghenion dysgu ychwanegol, y rhai sydd ag iechyd corfforol neu
feddyliol gwael a’r plant sy’n byw mewn tlodi, sydd heb gefnogaeth rhieni neu heb sgiliau
cymdeithasol/ymddygiadol da. Gyda’r cymorth cywir gan ysgolion, lleoliadau ac asiantaethau
allanol sy’n arbenigo ar gefnogi plant drwy drawsnewidiadau, mae’r effaith negyddol yn gallu
cael ei lleihau.
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Profi eich gwybodaeth:
1. Amlinellwch dri trawsnewid personol y mae plant yn gallu eu profi.

D

R

A

FT

2. Aseswch effaith gadarnhaol a negyddol trawsnewidiadau ar wydnwch a datblygiad
plant.
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Pennod 20: Deall anghenion iechyd a gofal cymhleth
plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt

Cynnwys
(c) Deall anghenion gofal iechyd cymhleth plant a phobl ifanc ac ymateb
iddynt

Ymhelaethiad
plentyndod

FT

Dylai dysgwyr ddeall pam gall
rhai plant a phobl ifanc fod ag
anghenion gofal cymhleth sy’n
gallu bod yn anghenion corfforol,
gwybyddol, synhwyraidd emosiynol
neu ychwanegol, gan gynnwys
anhwylderau genynnol fel Syndrom
Down, ffibrosis cystig, haemoffilia;
cyflyrau a achoswyd yn y groth
neu adeg genedigaeth; clefydau
heintus; clefydau a chyflyrau
cronig/sy’n cyfyngu ar fywyd;
afiechyd meddwl; anghenion
dysgu ychwanegol (ADY); eraill
fel strôc, nam ar y synhwyrau;
effaith ysgariad; amddifadedd
cymdeithasol; natur agored
i niwed; digartrefedd; effaith
marwolaeth rhiant; plentyn mewn
angen, maethu a mabwysiadu;
ffoadur/mewnfudo, gan gynnwys
anghenion iaith a diwylliant;
gofalwyr ifanc; plentyn i riant sy’n
gaeth i gyffuriau neu alcohol;
profiadau niweidiol yn ystod

∙

sut mae ymarferwyr yn deall
anghenion gofal a chymorth
cymhleth ac yn ymateb iddyn
nhw mewn lleoliadau gwahanol
er mwyn cyflawni canlyniadau
personol gan gynnwys,
neilltuo gweithwyr allweddol,
gwahaniaethu, adnoddau
ychwanegol, defnyddio Cynlluniau
Addysg Unigol, cynlluniau
Anghenion Dysgu Ychwanegol
(ADY), Cynlluniau Ymddygiad
Unigol, defnyddio cymhorthion
ac addasiadau, gan gynnwys
cymhorthion corfforol; offer i
gynorthwyo gyda symudedd/
trafnidiaeth, gofal personol;
technoleg i roi cymorth: caledwedd
a meddalwedd cyfrifiadur,
ystafelloedd synhwyraidd, rhaglenni
addysg symbylol a rhaglenni
datblygiad arbenigol eraill.

D

R

A

∙

Efallai bydd gan rai plant a phobl ifanc anghenion gofal cymhleth a all fod yn gorfforol, yn
wybyddol, yn emosiynol neu’n synhwyraidd, neu’n anghenion ychwanegol. Bydd angen i
ymarferwyr ac athrawon addasu eu harferion a’r amgylchedd yn y lleoliad er mwyn cefnogi
anghenion pob plentyn unigol. Bydd angen i ysgolion a lleoliadau ffurfio perthnasoedd
cadarnhaol â’r gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymwneud â gofalu am y plentyn er mwyn rhoi
cefnogaeth lawn i’w ddatblygiad cyfannol. Mae dyletswydd ar awdurdodau lleol, ysgolion a
lleoliadau i roi addysg, chwarae a dysgu i bob plentyn beth bynnag yw ei anghenion ac mae’n
rhaid iddyn nhw weithio gyda’r rhai sy’n rhoi gofal i’r plentyn er mwyn sicrhau bod y plentyn yn
gallu cyrraedd ei lawn botensial.
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Rhai o’r anghenion cymhleth a phosibl sydd gan blant a phobl ifanc a all fod yn
anghenion corfforol, gwybyddol, emosiynol, synhwyraidd neu ychwanegol

Bydd llawer o blant â chlefydau sy’n cyfyngu ar eu bywydau neu
gyflyrau cronig yn bodloni anghenion Cod Ymarfer Anghenion
Addysgol Arbennig. Mae’n bwysig ystyried dymuniadau rhieni
ac anghenion y plentyn o ran gofal a chymorth. Bydd angen
gweithio amlasiantaethol a chyfathrebu da â theuluoedd er
mwyn bodloni anghenion y plentyn. Dylai fod gan ymarferwyr
ymwybyddiaeth ac empathi a dylai pob penderfyniad fod er lles
y plentyn. Mae angen i bob plentyn sydd â chyflyrau meddygol
mewn ysgolion gael ei gefnogi’n gywir i chwarae rôl weithredol
yn yr ysgol ac i gyrraedd ei botensial academaidd. Dylai’r cymorth
gael ei roi yn seiliedig ar anghenion y plentyn unigol a sut mae ei
gyflwr meddygol yn effeithio ar ei fywyd ysgol.

R

A

Clefydau a chyflyrau cronig
sy’n cyfyngu ar fywyd/
strôc. Gallai’r clefydau a’r
cyflyrau hyn effeithio ar
addysg plentyn oherwydd
efallai bydd rhaid iddo
golli’r ysgol o ganlyniad
i aros yn yr ysbyty ac
apwyntiadau meddygol.
Efallai bydd ganddo
anghenion gofal personol
neu anghenion meddygol a
ddylai gael eu cefnogi.

Os oes gan blentyn anhwylder genynnol a nodwyd pan mae’n
ifanc iawn, gallai gweithiwr iechyd proffesiynol ei gyfeirio i gael
asesiad statudol gan awdurdod lleol. Bydd yr awdurdod lleol yn
ystyried rhoi cymorth unigol yn seiliedig ar anghenion y plentyn.
Bydd datganiad o anghenion yn cael ei baratoi ar gyfer plant
sydd ag anghenion cymhleth. Bydd anghenion rhai plant yn cael
eu bodloni drwy addysg brif ffrwd neu gyfuniad o addysg brif
ffrwd a gwasanaethau ychwanegol. Fydd rhai plant ddim yn gallu
defnyddio’r un cyfleusterau addysgol â phlant eraill oherwydd
anghenion cymhleth sydd dim ond yn gallu cael eu bodloni
mewn lleoliadau dynodedig â chyfleusterau ychwanegol, fel
ffisiotherapyddion, nyrsys sy’n gallu rhoi meddyginiaeth benodol
neu therapi galwedigaethol. Gall ymarferwyr gefnogi plant drwy
ganmol, annog, symleiddio gweithgareddau, defnyddio iaith a
chyfarwyddiadau syml a chymorth un-i-un yn y lleoliad.

FT

Anhwylderau genynnol fel
Syndrom Down, ffibrosis
cystig, haemoffilia,
cyflyrau a achoswyd
yn y groth neu adeg
genedigaeth. Annormaledd
yn y genom sy’n achosi’r
rhain. Mae’r effaith ar
y plentyn yn gallu bod
yn ysgafn neu’n ddifrifol
gan achosi anawsterau
lleferydd a dysgu, sgiliau
cymdeithasol a hunanbarch gwael, problemau o
ran datblygiad corfforol.

D

Afiechyd meddwl – mae
gan 1 o bob 5 plentyn
anhwylder iechyd meddwl
a dydy 1 o bob 4 o’r rheini
ddim yn cael y cymorth
sydd ei angen arnyn nhw

Mae afiechyd meddwl yn gallu cael effaith sylweddol ar
berfformiad academaidd a dylid rhoi cymorth digonol. Dylai
plant gael eu haddysgu i fod ag ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
er mwyn bod yn ymwybodol o’r arwyddion, gwybod sut i gael
help a sut i helpu pobl eraill. Mae canfod ac ymyrryd yn gynnar
yn helpu gwydnwch pobl ifanc a’u gallu i lwyddo yn yr ysgol ac
mewn bywyd. Dylai ymarferwyr ac athrawon gael hyfforddiant
iechyd meddwl er mwyn helpu i fodloni anghenion. Dylai fod
gan bob ysgol ofod lle mae plant yn gallu trafod problemau
gyda gweithiwr proffesiynol hyfforddedig a dylai athrawon fod
yn ymwybodol pryd dylen nhw gyfeirio plentyn i’r tîm iechyd
cymunedol.
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Effaith ysgariad,
amddifadedd
cymdeithasol/natur
gymdeithasol agored
i niwed, digartrefedd,
marwolaeth rhiant,
plentyn mewn angen,
maethu a mabwysiadu,
gofalwyr ifanc, plentyn i
riant sy’n gaeth i gyffuriau
neu alcohol, profiadau
niweidiol yn ystod
plentyndod.

Mae plant sydd â nam ar y clyw neu ar y golwg yn gallu bod â
nam ysgafn, cymedrol neu ddifrifol. Yn aml, bydd plant yn gwisgo
cymorthydd clyw i chwyddo eu clyw neu sbectol i gynorthwyo
eu golwg. Bydd nam ar y clyw neu ar y golwg y rhan fwyaf o
blant wedi’u nodi cyn iddyn nhw ddechrau mewn lleoliadau
blynyddoedd cynnar neu yn yr ysgol, ond dylai ymarferwyr fod
yn ymwybodol o arwyddion colli clyw neu golli golwg mewn
plant. Dylai ymarferwyr drafod anghenion unigol y plentyn â’r
rhieni, ac mewn achos o nam difrifol bydd athrawon arbenigol
neu gynorthwywyr cefnogi yn cyfrannu at fodloni anghenion y
plentyn. Bydd angen i ymarferwyr addasu’r amgylchedd a dysgu
i ddefnyddio offer arbenigol er mwyn sicrhau bod anghenion y
plentyn wedi’u bodloni’n llawn.

FT

Nam ar y synhwyrau
yw pan nad yw un o’r
synhwyrau’n gweithio’n
gywir, fel arfer y golwg
neu’r clyw.

Mae llawer o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, fel
ysgariad neu farwolaeth rhiant, maethu neu fabwysiadu, tlodi,
bod yn ofalwr ifanc neu’n blentyn i riant sy’n camddefnyddio
sylweddau, yn gallu cael effaith ddofn ar anghenion plentyn.
Dylai fod gan ysgolion a lleoliadau wasanaethau cwnsela i blant
neu dylen nhw eu cyfeirio at wasanaethau lle gall gweithwyr
proffesiynol hyfforddedig fodloni eu hanghenion. Efallai bydd
angen i ymarferwyr ac athrawon gynnwys timau iechyd meddwl,
gweithwyr cymorth camddefnyddio sylweddau neu gwnselwyr
profedigaeth er mwyn cefnogi a bodloni anghenion plant yn
llawn.

R

A

Anghenion plant a phobl ifanc

Rhai o’r anghenion cymhleth a phosibl sydd gan blant a phobl ifanc a all fod yn
anghenion corfforol, gwybyddol, emosiynol, synhwyraidd neu ychwanegol

D

Ffoadur/mewnfudo,
anghenion iaith a
diwylliant.
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Mae angen i ysgolion ac ymarferwyr gynnig darpariaeth addysgol
diwylliannol briodol sy’n parchu amrywiaeth ac sy’n deall arferion
diwylliannol a chrefyddol. Dylai anghenion y plentyn gael eu
hasesu i gael cefnogaeth gydag iaith, cyfathrebu a rhyngweithio
cymdeithasol.
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Gwahaniaethu

FT

Su t mae y ma rferwy r yn d e al l
a ngh en io n g o fa l a chy m o r th
c y mh leth a c y n y ma t eb i d d y n n h w
m ewn lleolia da u er mw y n c y f l aw n i
c anlyniad a u perso nol

Mae gwahaniaethu’n ffordd i athrawon ac ymarferwyr gynllunio gwersi a gweithgareddau sy’n
addas i bob plentyn. Mae addysgu gwahaniaethol yn cynnig lefel briodol o her i bob plentyn
drwy weithredu amrywiaeth o strategaethau addysgu ar gyfer gallu ac arddulliau dysgu
gwahanol, a thrwy gynllunio tasgau sy’n cefnogi plant i weithio ar lefelau gwahanol ac wrth eu
pwysau eu hunain. Mae defnyddio gwahaniaethu’n golygu dysgu a chanlyniadau gwell i blant
sy’n cael trafferthion gyda’r gwaith, a hefyd i’r rhai sydd o flaen pawb yn eu dysgu.

A

Neilltuo gweithwyr allweddol

D

R

Wrth neilltuo gweithwyr allweddol, mae lleoliadau’n ystyried anghenion y plentyn. Yn aml,
bydd plentyn wedi ffurfio ymlyniad wrth ymarferwr penodol yn ystod y cyfnod ymsefydlu, a
byddai’r person hwnnw’n ymddangos yn ddewis naturiol fel gweithiwr allweddol. Ond, os yw
anghenion plentyn yn gymhleth, efallai bydd rhai ymarferwyr wedi’u hyfforddi’n well i fod yn
weithiwr allweddol i’r plentyn hwnnw. Os oes gan blentyn nam ar y clyw ac mae gan ymarferwr
hyfforddiant mewn Makaton neu BSL, hwnnw fyddai’r person gorau i fodloni anghenion y
plentyn. Efallai mai gweithiwr allweddol sydd wedi cael hyfforddiant mewn anghenion
dysgu ychwanegol neu hyfforddiant penodol arall fyddai’r person gorau i fodloni anghenion
plentyn ag anableddau. Dylai’r person allweddol gael mewnbwn i fodloni anghenion y plentyn
drwy greu gweithgareddau a fydd yn fuddiol i gynnydd y plentyn, a defnyddio nodweddion
datganiadau dysgu effeithiol er mwyn cynllunio ar gyfer anghenion unigol y plentyn. Dylai’r
person fod yn ymwybodol o beth yw anghenion unigol y plentyn, gan gynnwys diwylliant,
cefndir, anableddau dysgu, gallu, gofynion deietegol, a dylai roi gwybod i staff eraill am y rhain
er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu bodloni.
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Defnyddio Cynlluniau Addysg Unigol, cynlluniau
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Cynlluniau

Cynlluniau Addysg Unigol
Er mwyn bodloni anghenion gofal a chymorth cymhleth plentyn unigol, bydd ymarferwyr yn
gweithio gyda rhieni, gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill er mwyn creu darlun o
anghenion gofal a chymorth cymhleth y plentyn. Maent yn gwneud hyn er mwyn asesu a nodi’r
ffyrdd gorau o hybu datblygiad y plentyn. Bydd gan bob plentyn unigol mewn lleoliad Gynllun
Addysg Unigol i helpu’r staff addysgu i gynllunio, i addysgu, ac i adolygu’r cynnydd. Mae gan
y Cynllun Addysg Unigol dargedau a strategaethau tymor byr i blentyn unigol, yn ychwanegol
at y rhai sydd i’r grŵp cyfan. Mae’n rhaid cytuno ar y ddogfen, gyda’r rhieni a’r plentyn os
yw’r plentyn yn ddigon hen. Dylid adolygu dogfennau a thargedau’r Cynllun Addysg Unigol
a’r math o gymorth sydd ei angen yn aml. Mae Cynlluniau Addysg Unigol yn canolbwyntio ar
dri neu bedwar targed tymor-byr allweddol sy’n ymwneud â’r meysydd canlynol: cyfathrebu,
llythrennedd, mathemateg, ymddygiad a sgiliau cymdeithasol.

A

Cynlluniau ADY

FT

Anghenion plant a phobl ifanc

Ymddygiad Unigol

R

Pasiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg
(Cymru) ar 12 Rhagfyr 2017 a daeth yn Ddeddf ar 24 Ionawr 2018. Mae wedi creu’r ﬀramwaith
deddfwriaethol i wella’r gwaith o gynllunio a chyﬂwyno darpariaeth ddysgu ychwanegol, drwy
ddull person-ganolog o adnabod anghenion yn gynnar, rhoi systemau cymorth a monitro
eﬀeithiol ar waith, ac addasu ymyriadau er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni’r canlyniadau a
ddymunir. Bydd rhagor o rannu gwybodaeth gan asiantaethau, ac mae hawliau plant yn cael
eu hybu fel bod plant yn gallu cyrraedd eu potensial llawn.

D

Cynllun Ymddygiad Unigol

Mae Cynlluniau Ymddygiad Unigol yn dargedau i blant sy’n gyson yn gwrthod cydymffurfio â
rheolau’r ysgol neu ag ymddygiadau disgwyliedig yn y lleoliad. Mae’r Cynlluniau Ymddygiad
Unigol yn gallu bod ar gyfer ymddygiad sy’n tarfu ychydig ar eraill, fel peidio â chymryd tro neu
ddilyn cyfarwyddiadau, torri ar draws a chodi o’r sedd, i faterion mwy difrifol, fel ymosodedd.
Mae Cynlluniau Ymddygiad Unigol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr unigol nid y dosbarth
cyfan, a bydd athrawon yn gweithio gyda rhieni er mwyn cefnogi plant i ymddwyn yn fwy
priodol. Dylai Cynllun Ymddygiad Unigol fod yn eglur am yr ymyriadau i wella ymddygiad, dylai
oedolion ei weithredu’n gyson a dylai fod yn gadarnhaol.
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Deall anghenion iechyd a gofal cymhleth plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt

Defn yd d i o cy mho rt hio n ac
a d d a siad a u

FT

Cyfrifoldeb y lleoliad neu’r ysgol yw
sicrhau bod anghenion cymhleth plant
yn cael eu bodloni a sicrhau bod yr
amgylchedd, y gweithgareddau a’r
trefnau yn y lleoliad yn cael eu haddasu
i gynnwys pob plentyn. Os oes gan
blentyn anabledd corfforol, yna bydd
angen cyflwyno cymhorthion corfforol, fel
cyfarpar i helpu gyda symudedd, cludiant
a gofal personol i’r lleoliad.

R

A

Efallai bydd angen addasu gosodiad yr
ystafelloedd chwarae neu’r ystafelloedd
dosbarth er mwyn sicrhau bod mynediad
hawdd i gadeiriau olwyn neu gymhorthion symudedd, a sicrhau bod gan y plentyn yr un
mynediad at weithgareddau ac adnoddau â phlant eraill. Er mwyn bodloni anghenion
cymhleth, gallai fod angen technoleg gynorthwyol, fel cymhorthion clywed i helpu pobl
i glywed neu i glywed yn fwy eglur; cymhorthion gwybyddol, gan gynnwys dyfeisiadau
cynorthwyol trydanol i helpu pobl gyda’r cof a sylw; meddalwedd a chaledwedd cyfrifiadur,
fel rhaglenni adnabod llais, rhaglen darllen sgrin, a chymwysiadau ehangu sgrin er mwyn
helpu pobl sydd â namau symudedd a synhwyraidd i ddefnyddio cyfrifiaduron.

Ystafelloedd synhwyraidd

D

Mae gan ystafelloedd synhwyraidd
lawer o fanteision therapiwtig i bob
plentyn, yn enwedig i’r rhai sydd ag
anghenion cymhleth. Erbyn hyn mae
gan lawer o ysgolion ystafelloedd
synhwyraidd i helpu plant ag anghenion
arbennig, yn benodol awtistiaeth ac
anhwylderau prosesu synhwyraidd.
Maen nhw’n cynnig lle diogel i blant
ymarfer sgiliau echddygol mawr a magu
hyder yn y sgiliau hynny. Maen nhw’n
lleihau ymddygiad sy’n tarfu ar eraill ac
yn helpu gyda gorbryder ac yn gwella’r
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Addysg Symbylol (Conductive Education: CE)
System yw addysg symbylol sy’n hybu’r cysyniad ei bod hi’n bosibl i bawb ddysgu a datblygu
beth bynnag yw eu gallu. Mae plant ag anableddau yn aml yn cael eu hasesu ar beth maen
nhw’n ‘methu ei wneud’ yn hytrach na’u potensial. Mae symbylwyr yn cael eu hyfforddi i
adnabod potensial plentyn ac i feithrin ei ddatblygiad, gan lunio rhaglenni strwythuredig i’w
alluogi i lwyddo. Mae addysg symbylol yn cyfuno addysg, seicoleg a gwyddor feddygol ac yn
ystyried anghenion datblygiadol cyfannol y plentyn.

FT

Anghenion plant a phobl ifanc

dysgu oherwydd bod amgylcheddau amlsynhwyraidd yn ysgogi rhannau gwahanol o’r
ymennydd ar yr un pryd, sy’n gwella dysgu drwy adeiladu llwybrau niwral yn gyflymach.

Profi eich gwybodaeth:

1. Esboniwch sut mae Cynlluniau Addysg Unigol yn helpu ymarferwyr i
fodloni anghenion cymhleth plant.

D

R

A

2. Trafodwch bwysigrwydd addasu’r amgylchedd mewn lleoliad gofal plant er mwyn
bodloni anghenion mwy cymhleth plant unigol.
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Pennod 21: Y mathau o asesu a’u pwrpas o ran darparu
cefnogaeth briodol ac amserol i blant a phobl ifanc
Content
(d) The types and purpose of assessment in providing appropriate and timely
support for children and young people

Amplification

FT

Learners should understand: • the types of assessment that may be carried out to
identify the support needs of children and young people:
y mathau o asesu y mae’n bosibl eu
gwneud er mwyn adnabod anghenion
cymorth plant a phobl ifanc:

∙

defnyddio sgwrs fel asesiad;

∙

rhaglenni sgrinio yn ystod plentyndod;

∙

proffil y Cyfnod Sylfaen;

∙

arsylwadau;

∙

pwrpas asesu wrth roi cymorth
priodol ac amserol i blant a phobl
ifanc, i feithrin gwydnwch, i fodloni
anghenion sylfaenol a phenodol,
gan gynnwys iechyd, cymdeithasol,
emosiynol a diwylliannol.

∙

yr egwyddorion sydd wrth wraidd y
dull o asesu plant a’u teuluoedd fel
bod yr asesiadau’n blentyn-ganolog
ac wedi’u gwreiddio yn natblygiad
y plentyn, yn gyfannol o ran eu dull,
yn sicrhau cyfle cyfartal, yn cynnwys
gweithio gyda phlant a theuluoedd,
yn adeiladu ar gryfderau ac yn nodi
anawsterau, yn rhyngasiantaethol
o ran y dull o asesu ac o ddarparu
gwasanaethau, yn broses barhaus nid
yn ddigwyddiad unigol, yn cael eu
gwneud ar y cyd â chamau gweithredu
eraill a darparu gwasanaethau, wedi’u
seilio ar dystiolaeth.

∙

sut gall ymyrryd yn gynnar ohirio’r
defnydd o wasanaethau gofal wedi’u
rheoli.

∙

pwrpas cyffredinol cynlluniau gofal
a chymorth parhaus, a chynlluniau
personol o ran rhoi cymorth amserol i
blant a phobl ifanc.

pum elfen asesu: Mae Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014 a’i rheoliadau
cysylltiedig yn cyflwyno meini prawf
asesu a chymhwyso yn seiliedig
ar ddadansoddiad cynhwysfawr o
bum elfen gyd-gysylltiedig er mwyn
sicrhau bod awdurdod lleol yn ystyried
amgylchiadau person i gyd.

D

R

∙

beth yw’r anghenion hynny; asesu
anghenion datblygu’r plentyn, nodi’r
canlyniadau y mae’r plentyn a’r
person(au) â chyfrifoldeb rhieni yn
dymuno eu cyflawni a’r graddau y
mae yn eu hystyried yn briodol, wrth
ystyried oedran a dealltwriaeth y
plentyn; asesu a allai darparu gofal
a chymorth, gwasanaethau ataliol,
gwybodaeth, cyngor neu gymorth
(neu faterion eraill) gyfrannu at
gyflawni’r canlyniadau hynny.

A

∙

∙

lle mae’n ymddangos i awdurdod
lleol y gall fod ar blentyn angen gofal
a chymorth yn ychwanegol at y gofal
a’r cymorth y mae teulu’r plentyn yn
ei roi, neu yn lle’r gofal a’r cymorth
hwnnw, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol
asesu a oes angen gofal a chymorth
o’r math hwn ar y plentyn, ac os oes,
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Ma th a u o a sesu

FT

Mae cael sgwrs â phlant a’u rhieni pan mae angen iddyn nhw gael mynediad at addysg, gofal
neu gymorth yn eich helpu i gael gwybod beth sy’n bwysig iddyn nhw, beth maen nhw eisiau
ei gyflawni a sut maen nhw eisiau cael eu cefnogi. Mae hyn yn cefnogi plant mewn ffyrdd
sy’n adlewyrchu eu hanghenion a’u dymuniadau a rhai eu gofalwyr. Mae’n galluogi gofal a
chymorth plentyn-ganolog er mwyn bodloni anghenion y plentyn.

Rhaglenni sgrinio yn ystod plentyndod

Er mwyn sicrhau bod unrhyw
glefydau neu gyflyrau’n cael
eu nodi a’u trin cyn gynted â
phosibl, mae gan Gymru raglen
sgrinio yn ystod plentyndod.
Mae Llywodraeth Cymru wedi
sylweddoli bod y blynyddoedd
cynnar yn hanfodol bwysig i iechyd
a llesiant pob plentyn yn y dyfodol,
er mwyn sicrhau canlyniadau
datblygiad cadarnhaol a chydradd.
Mae hyn wedi arwain at fwy o
fuddsoddiad mewn gwasanaethau
atal ac ymyrryd yn gynnar yn
ystod beichiogrwydd a’r blynyddoedd cynnar, gan gynnwys profion sgrinio, imiwmneiddio,
adolygiadau datblygiad, a gwybodaeth ac arweiniad i gefnogi rhianta a dewisiadau iach.
Hefyd, ei nod yw adnabod teuluoedd sydd ag angen cymorth ychwanegol a phlant a all fod
mewn perygl o gael canlyniadau gwael.

R

A

Anghenion plant a phobl ifanc

Sgwrs fel asesiad

D

Mae Llywodraeth Cymru eisiau cefnogi pob plentyn i gyrraedd ei botensial llawn ar gyfer iechyd
a llesiant. Drwy Raglen Plant Iach Cymru (RhPIC) bydd y GIG yn rhoi cymorth o’r beichiogrwydd
drwy saith mlynedd cyntaf bywyd ac addysg gynnar plentyn. Mae RhPIC yn hybu tri maes
ymyrryd: sgrinio; imiwneiddio, a monitro datblygiad plant. Mae hyn yn cwmpasu amrywiaeth
eang o wasanaethau, gan gynnwys mamolaeth, ymweliadau iechyd, nyrsio ysgol, iechyd
meddwl, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, deintyddiaeth, a Dechrau’n Deg a fydd yn rhoi
cyngor a chymorth i deuluoedd yn ystod y blynyddoedd cynnar. Erbyn hyn mae gan Ymwelwyr
Iechyd a Nyrsys Ysgol ddull o gadw llygad ar blant dros Gymru gyfan, gydag amserlen o
ymweliadau iechyd a chyswllt nyrsio ysgol i bob plentyn. (Gweler Pennod 1)
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Y mathau o asesu a’u pwrpas o ran darparu cefnogaeth briodol ac amserol i blant a phobl ifanc

Proffiliau ac arsylwadau’r Cyfnod Sylfaen

FT

Fel rhan allweddol o Fframwaith Asesu a Datblygu’r
Blynyddoedd Cynnar, mae Proffil y Cyfnod Sylfaen
(y proffil) yn cefnogi asesiad o ddysgu a datblygiad
plant trwy eu holl amser yn y Cyfnod Sylfaen. Mae’n
darparu asesiad sylfaenol cyson yn genedlaethol. Trwy
ddefnyddio arsylwadau ac asesiadau ffurfiannol, mae’r
proffil yn cefnogi ymarferwyr i ddarparu cwricwlwm
cyfannol sy’n briodol o ran datblygiad ar gyfer pob
plentyn.

A

Mae’r proffil wedi cael ei gynllunio i gyd-fynd ag asesiadau a gynhelir gan weithwyr iechyd
proffesiynol. Mae hefyd yn helpu i bennu yn gynnar unrhyw oedi posibl o ran datblygiad,
anghenion addysgol arbennig (AAA) neu anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Bydd hyn yn
sicrhau bod cefnogaeth yn cael ei rhoi i’r plant sydd ei hangen. Bydd yr asesiadau a gasglwyd
fel rhan o’r proffil yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i’r holl randdeiliaid ym maes dysgu a
datblygiad plant, gan gefnogi’r broses drosglwyddo rhwng lleoliadau ac ysgolion. Mae’r proffil
yn galluogi ymarferwyr i asesu sgiliau plant gan ddefnyddio arsylwadau, ac mae’n cynhyrchu
Deilliannau i’r plentyn ar draws pedwar Maes Dysgu. Dylid arsylwi ar sgiliau plant ar draws
ystod eang o brofiadau a phob un o Feysydd Dysgu’r Cyfnod Sylfaen.

P wrp as a sesu

R

Pwrpas asesu yw rhoi cymorth priodol ac amserol i blant a phobl ifanc i feithrin gwydnwch,
ac i fodloni anghenion sylfaenol a phenodol, gan gynnwys iechyd, cymdeithasol, emosiynol
a diwylliannol. Mae gan adran gwasanaethau plant yr awdurdod lleol ddyletswydd i asesu
unrhyw blentyn y mae’n ymddangos bod angen gofal arno.
Mae’r Ddeddf yn cyflwyno pum elfen allweddol y mae’n
rhaid eu hystyried yn ystod asesiad. Mae hyn yn golygu
bod rhaid i awdurdod lleol:

•

•
•
•

D

Dylai asesiadau o blant
gan yr awdurdod lleol
ystyried:

•

•

anghenion datblygiad y
plentyn
gallu’r rhieni neu’r
gofalwyr i ymateb yn
briodol
y ffactorau teuluol ac
amgylcheddol ehangach

•
•

asesu ac ystyried amgylchiadau teulu
ystyried canlyniadau personol plentyn (gweler isod)
asesu ac ystyried unrhyw rwystrau i gyflawni’r
canlyniadau hynny
asesu ac ystyried unrhyw risgiau i blentyn neu i bobl
eraill os na chyflawnir y canlyniadau hynny
asesu ac ystyried cryfderau a galluoedd y plentyn
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Canlyniadau personol

Beth ddylai plant a’u rhieni eu hystyried wrth benderfynu ar y canlyniadau y
maen nhw eisiau eu cyflawni
iechyd corfforol, iechyd meddwl a llesiant emosiynol
datblygiad corﬀorol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol
amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod
addysg, hyfforddiant ac adloniant
perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol
cyfraniad a wneir at y gymdeithas
sicrhau hawliau a hawlogaethau (rights and entitlements)
llesiant cymdeithasol ac economaidd
addasrwydd llety byw

FT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A

Anghenion plant a phobl ifanc

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad llesiant i bobl sydd ag angen gofal, sy’n
dweud y dylen nhw benderfynu ar eu canlyniadau personol eu hunain. Yn achos plentyn,
mae’r rhain yn ganlyniadau y mae’r plentyn a’i rieni neu ofalwyr yn gobeithio eu cyflawni.

R

Bydd yr awdurdod lleol yn gwneud ‘asesiad o anghenion’ a fydd yn penderfynu pa gymorth
sydd ei angen ar blentyn neu berson ifanc. Mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn defnyddio
meini prawf cymhwyso o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, er
mwyn gweithio allan i bwy byddan nhw’n rhoi gofal a chymorth. Mae hyn wedi cyflwyno lefel
cymhwyso sydd yr un fath ar draws Cymru. Dydy cael asesiad o anghenion ddim yn golygu bod
y plentyn yn cael cymorth yn awtomatig.

Bydd asesiad yn rhoi un o’r canlyniadau isod

does dim anghenion i’w bodloni
mae angen asesiad mwy cynhwysfawr, a all gynnwys mwy o asesiadau arbenigol
mae’n bosibl bodloni anghenion drwy roi gwybodaeth, cyngor neu gymorth
mae’n bosibl bodloni anghenion drwy ddarparu gwasanaethau ataliol
mae’n bosibl bodloni anghenion, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, gan blentyn neu riant
neu unrhyw berson arall sy’n chwarae rhan rhiant (gyda neu heb gymorth pobl eraill)

D

•
•
•
•
•
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Y r egwyd dorion sy ’n s ai l i ’ r d u l l o
a sesu p la nt a ’u t euluo e d d

FT

Mae egwyddorion pwysig y mae’n rhaid i’r awdurdod lleol eu dilyn wrth asesu plant. Mae’r
broses asesu’n ymwneud â sicrhau bod budd pennaf a llesiant y plentyn yn cael eu bodloni, a
bod plant yn cael eu diogelu fel eu bod yn cyrraedd ac yn cadw’r lefel orau bosibl o ran iechyd
a datblygiad. Y brif ddyletswydd yw diogelu plant a phobl ifanc a hybu eu llesiant.
Egwyddorion pwysig sy’n sail i’r dull o
asesu plant a’u teuluoedd. Mae’n rhaid i
asesiad:

•
•
•
•
•
•

R

•

fod yn blentyn-ganolog
bod wedi’i wreiddio yn natblygiad y
plentyn;
bod yn gyfannol o ran ei ddull;
sicrhau cyfle cyfartal;
ymwneud â gweithio gyda phlant a’u
teuluoedd;
adeiladu ar gryfderau yn ogystal â nodi
anawsterau;
cynnwys dull rhyngasiantaethol o asesu
a darparu gwasanaethau;
bod yn broses barhaus nid yn un
digwyddiad;
cael ei wneud ar y cyd â chamau
gweithredu eraill a darparu
gwasanaethau;
bod wedi’i wreiddio mewn gwybodaeth
ar sail tystiolaeth.

D

•

•
•

y canlyniadau sydd wedi’u nodi
y camau gweithredu i’w gwneud gan yr
awdurdod lleol a phobl eraill er mwyn
galluogi’r plentyn i gyflawni’r canlyniadau
hynny
yr anghenion a gaiff eu bodloni drwy roi
gofal a chymorth
sut bydd cynnydd er mwyn cyflawni’r
canlyniadau hynny yn cael eu monitro
a’u mesur
dyddiad adolygiad nesaf y cynllun gofal

A

•
•

Os yw plentyn neu berson ifanc yn
gymwys i gael gwasanaethau, bydd y
gwasanaethau cymdeithasol yn datblygu
cynllun gofal a chymorth. Rhaid i’r
cynllun cymorth gynnwys y wybodaeth
ganlynol:

•
•

•

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu
fframwaith ar gyfer asesu anghenion
gofal a chymorth plant yng Nghymru drwy
ddeddfwriaeth yn rhan 3 Cod Ymarfer Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)
2014 (asesu anghenion unigolion), dangosir y
fframwaith ar gyfer hyn isod.

Geiriau allweddol
Atal
Ymyrryd
Fframwaith
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GALLU RHIANTA

› Hanes y Teulu
a Sut mae’n
Gweithredu
› Y Teulu Ehangach
› Tai
› Cyflogaeth
› Incwm
› Integreiddio Cymdeithasol y Teulu
› Adnoddau Cymunedol
DO
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Anghenion plant a phobl ifanc

Diogelu a
hybu
llesiant Y
PLENTYN

› Gofal Sylfaenol
› Sicrhau Diogelwch
› Cynhesrwydd
Emosiynol
› Ysgogi
› Arweiniad a Ffiniau
› Sefydlogrwydd

A
NT
IA
RH

› Iechyd
› Addysg
› Datblygiad Emosiynol
ac Ymddygiadol
› Hunaniaeth
› Teulu a Pherthnasoedd
Cymdeithasol
› Cyflwyniad Cymdeithasol
› Sgiliau Hunanofalu

LU
AL

T

YGI A D Y P L EN TYN
BL

Atal a c Y my rry d y n g y n n ar

D

Mae atal ac ymyrryd yn gynnar yn un o bum egwyddor Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014. I blant nad oes ganddyn nhw anghenion iechyd, gofal neu gymorth ar
hyn o bryd, mae cyrff fel meddygon teulu, ysgolion, gweithwyr blynyddoedd cynnar, ymwelwyr
iechyd a’r GIG yn rhoi cyngor ac yn ymyrryd yn gynnar. Mae hyn yn gallu cefnogi a hybu ffyrdd
iach a gweithgar o fyw neu roi strategaethau yn eu lle fel nad oes angen gofal ar blant yn
y dyfodol. Mae dyletswydd ar awdurdodau lleol i nodi gwasanaethau yn ardal leol plentyn
er mwyn helpu i fodloni’r amcanion hyn ac mae hyn yn cynnwys grwpiau gwirfoddol neu
elusennau. Mae atal yr angen am ofal ac ymyrryd yn gynnar yn rhan bwysig iawn o Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’n gysylltiedig â hybu llesiant, sydd
wrth wraidd y Ddeddf, ond os oes modd oedi’r angen am ofal drwy ymyrryd yn gynnar a rhoi
cymorth i’r plentyn a’i deulu, yna ni fydd y plentyn yn mynd yn ddibynnol ar wasanaethau gofal
a bydd hyn yn costio llai i’r awdurdod lleol neu’r GIG.
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Cynnwys

Ymhelaethiad

FT

(ch) Y mathau o asesu a’u pwrpas wrth roi cefnogaeth briodol ac amserol i blant a
phobl ifanc.

Mae pecyn gofal yn ganlyniad i gynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau
personol, ac mae’n gyfuniad o wasanaethau wedi’u rhoi at ei gilydd er mwyn
bodloni anghenion plentyn neu berson ifanc sydd wedi’u hasesu yn rhan o’r
cynllun gofal sy’n codi o asesiad neu adolygiad. Mae’n diffinio’n union beth yw
anghenion y plentyn neu’r person ifanc o ran gofal, gwasanaethau neu gyfarpar er
mwyn byw ei fywyd yn gyfforddus ac yn urddasol ac er mwyn cyflawni llesiant.

R

◊

A

Dylai proses gofal parhaus plant a phobl ifanc ddilyn set o werthoedd craidd, gan
hybu hawliau plant a phobl ifanc, gydag egwyddorion allweddol a llinell amser gyson.
Dylai wneud i’r plentyn neu’r person ifanc a’i rieni a’i ofalwyr fod yn ganolbwynt y
broses gofal parhaus. Dylai hwyluso’r gwaith o ddarparu pecynnau gofal wedi’u
personoli. Dylai gael ei datblygu a’i pherchnogi’n lleol gan dîm amlasiantaeth, ffiniau
rhyng-asiantaeth ac ar draws sefydliadau, sy’n lleihau’r posibilrwydd o roi nifer o
asesiadau neu o ailadrodd yr asesiadau neu o ofal darniog. Dylai gynnwys mesur
canlyniadau a hybu gwella ansawdd yn barhaus. Dylai adnabod bod iaith yn angen
gofal.

Mae rhai o’r gwasanaethau sydd mewn pecyn gofal yn help gyda gweithgareddau
bywyd bob dydd, cyfarpar anabledd ac addasiadau i’r cartref, cymorth dyddiol
gyda gofal personol, canolfannau dydd/gofal dydd, gofal seibiant a derbyn i
gartref gofal.

D

◊
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Bydd y Canllawiau yn
helpu asiantaethau i
sicrhau bod:
•

Dylai proses gofal parhaus y plant a’r bobl ifanc:
•

•
•
•

Gadw at set o werthoedd craidd, hybu hawliau plant,
gydag egwyddorion allweddol a llinell amser.
Gwneud y plentyn neu’r person ifanc a’i rieni a’i ofalwyr yn
ganolbwynt y broses gofal parhaus.
Hwyluso’r gwaith o ddarparu pecynnau gofal wedi’u
personoli.
Cael ei datblygu a’i pherchnogi’n lleol gan dîm
amlasiantaeth.
Bod â ffiniau rhyngasiantaeth ac ar draws sefydliadau,
sy’n lleihau’r posibilrwydd o roi nifer o asesiadau neu o
ailadrodd yr asesiadau neu o ofal darniog.
Cynnwys mesur o ganlyniadau a hybu gwella ansawdd
parhaus.
Adnabod iaith fel angen gofal. Mae iaith yn hanfodol i ofal
ac mae plant sydd ag angen gofal hirdymor yn arbennig
o agored i niwed, gyda’r Gymraeg yn iaith gyntaf i lawer.
Bydd ansawdd y gofal yn dioddef os nad yw plant yn cael
gofal a gwasanaethau yn eu hiaith gyntaf.

•

•
•

D

R

•

Plant, pobl ifanc, eu
teuluoedd a’u gofalwr
yn ymgysylltu’n
weithgar â’r broses
gofal parhaus
Y broses gofal
parhaus yn gydlynol
ac yn gyson rhwng
Byrddau Iechyd Lleol,
y Gwasanaeth Iechyd
Gwladol, ymarferwyr
iechyd, addysg a
gofal cymdeithasol
a defnyddwyr
gwasanaeth.

FT

Mae’r Canllawiau ar gyfer Gofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc yn helpu i gynllunio ac i ddarparu
gwasanaethau gofal parhaus i blant mewn Byrddau Iechyd Lleol, awdurdodau lleol a’u
partneriaid. Mae’n disgrifio sut dylai asiantaethau weithio gyda’i gilydd i asesu gofynion ac i
ddarparu pecynnau unigol o ofal parhaus i blant a phobl ifanc. Mae gofal parhaus yn cael ei
ddiffinio fel gofal sy’n cael ei roi dros gyfnod hir o amser er mwyn bodloni anghenion iechyd
corfforol neu feddyliol sydd gan blant o ganlyniad i glefyd neu anabledd y meddwl, a niwed
neu anabledd sydd ag angen triniaeth feddygol neu ddeintyddol neu nyrsio.

A

Anghenion plant a phobl ifanc

Pr oses g ofa l pa rha us p l an t a p h o b l
i fan c

Dylai pecynnau o ofal parhaus gael eu cofnodi mewn cynllun gofal a’u geirio fel eu bod yn
ddealladwy i’r plentyn neu’r person ifanc, ei deulu a’r gwahanol asiantaethau sy’n ymwneud
â gofal parhaus y plentyn. Mae angen rhoi gwybod i’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu, tîm
amlddisgyblaeth y GIG, yr awdurdod lleol, yr ysgol ac unrhyw asiantaethau eraill sy’n ymwneud
â’r gofal am unrhyw benderfyniad, a dylai’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu gael eu cynnwys
mewn trafodaethau ynghylch sut a phryd bydd y pecyn o ofal parhaus yn cael ei roi yn ei le.
Dylai’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu gael gwybod am eu hawliau ac am y weithdrefn
gwyno os nad yw penderfyniad yn bodloni eu hanghenion neu eu disgwyliadau.
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Rhesymau pa m g a lla i f o d an g e n
pec yn go fa l pa rha us ar b l an t
Efallai bydd angen pecyn gofal parhaus ar blant am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys:

FT

Gall angen annisgwyl sydyn fod yn ddamwain neu’n afiechyd neu anaf difrifol sy’n achosi i
blentyn neu berson ifanc ddatblygu anghenion gofal parhaus yn sydyn. Gallai fod angen pecyn
gofal ar y plentyn er mwyn dychwelyd adref o ysbyty gan y gallai ei anghenion fod yn gymhleth
o ganlyniad i’r afiechyd neu’r anaf. Gallai fod angen addasiadau i’w gartref, cymhorthion a
chyfarpar er mwyn cyflawni canlyniadau personol.

Cyﬂyrau hirdymor sy’n dirywio

Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

A

I blant a phobl ifanc â chyflyrau cymhleth,
sy’n dirywio, gan gynnwys cyflyrau sy’n
byrhau bywyd a gofal diwedd oes, bydd
angen bod pecyn gofal parhaus yn ei le ac
efallai bydd eu hanghenion yn datblygu
ymhellach dros amser.

Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 5 – Ymdrin ag
Achosion Unigol i Amddiffyn Plant sy’n Wynebu Risg

Cyflyrau cynhenid

D

R

Mewn achosion lle mae plentyn yn cael
ei eni gyda chyflwr cynhenid naill ai gyda
diagnosis neu heb ddiagnosis, efallai bydd
arno angen pecyn gofal parhaus hirdymor
er mwyn bodloni ei anghenion a’i alluogi
i fyw gartref gyda’i deulu. Mewn rhai
achosion, efallai bydd yr anghenion yn rhy
fawr i fyw yng nghartref y teulu a bydd
angen gofal preswyl neu ofal seibiant yn
rhan o’i becyn gofal.
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FT

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru yn sicrhau bod pob plentyn yn
cyflawni ei ganlyniadau personol, drwy holi ‘beth sy’n bwysig i chi?’. Mae’n sicrhau bod y gofal
yn gwneud defnydd da o rwydweithiau cymorth y plentyn ei hun ac o fynediad at adnoddau
cymunedol a gwirfoddol. Y nod yw atal gofal a chymorth hirdymor, os yw’n bosibl, gydag
ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda’i gilydd fel tîm amlasiantaeth yn
ardal leol plentyn i gefnogi a chynnal byw annibynnol ac i gefnogi plant ag anghenion gofal
cymhleth yn y lleoliad mwyaf priodol.
Mae’n bwysig bod mesur yn digwydd er mwyn gweld a yw plant sy’n defnyddio cymorth a
gofal yn gwneud cynnydd tuag at y canlyniadau y maen nhw eisiau eu cyflawni ac yn ymateb i’r
angen newidiol yn brydlon. Mae hyn yn gallu osgoi derbyniadau diangen a heb eu cynllunio i’r
ysbyty neu i gartrefi gofal ac mae’n gwella’r gwasanaeth i blant ag anghenion gofal cymhleth.

Mae’n rhaid i awdurdod lleol gofnodi canlyniadau personol pobl yn eu geiriau eu hunain, fel eu
bod yn cadw perchnogaeth ar eu canlyniadau a’u bod yn ystyrlon iddyn nhw.
Mae cynnydd tuag at gyflawni canlyniadau ‘personol’ yn cael ei fesur a’i gofnodi i’r rhai sydd
angen gofal a chymorth, ac i ofalwyr sydd angen cefnogaeth. Mae cynnydd yn cael ei fesur
yn erbyn canlyniadau sy’n gysylltiedig ag anghenion cymwys mewn cynllun gofal a chymorth
neu gynllun cefnogaeth. Mae’n rhaid cofnodi’r camau gweithredu hyn. Mae’n rhaid defnyddio
graddfa o 0 i 10 i fesur canlyniadau personol, lle mae 0 yn disgrifio’r gwaethaf y gallai fod a
10 yn disgrifio’r gorau y gallai fod. Mae adfyfyrio ar y cynnydd tuag at gyflawni canlyniadau
personol yn helpu i benderfynu a yw cynllun cymorth yn effeithiol neu a oes angen newid.
Mae’n rhoi amser i blant a theuluoedd fyfyrio ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a’r camau y
maen nhw’n eu cymryd i gyflawni eu nod. Dylai gwybodaeth am gynnydd a sgoriau fod yn rhan
o ffeil achos person.

R

A

Anghenion plant a phobl ifanc

M esur a C hofnodi C a n l y n i ad au
Persono l P la nt

Profi eich gwybodaeth:

D

1. Disgrifiwch y rhesymau pam gallai fod angen pecyn cymorth parhaus
ar blentyn.
2. Esboniwch beth yw canlyniad personol a pham mae’n bwysig mesur cynnydd
plentyn tuag at gyflawni’r amcanion hyn.
3. Amlinellwch dri math o asesiad y mae’n bosibl eu gwneud er mwyn adnabod
anghenion cymorth plant a phobl ifanc.
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FT

Uned 4

A

Adran 6

D

R

Materion cyfoes wrth
ddarparu gofal a
chymorth ar gyfer plant
a phobl ifanc
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Cynnwys

2.4.2. Materion cyfoes wrth ddarparu gofal a chymorth ar gyfer
plant a phobl ifanc
Yn yr adran hon bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o’r canlynol:

•

gwerthfawrogiad o faterion
polisi cymdeithasol sy’n
effeithio ar ofal plant

•

natur newidiol cymdeithas a’r

Mae hyn yn cynnwys:
•

effaith ar ofal plant

yr egwyddorion dylunio
cenedlaethol i yrru newid a
nodir yn ‘Cymru Iachach: ein
Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal
Cymdeithasol’

Cynnwys

natur newidiol darpariaeth
gofal plant a’r goblygiadau i’r
gweithlu

FT

•

•

goblygiadau’r newidiadau i
ofal plant ar rolau’r gweithwyr
proffesiynol sy’n ymwneud ag
ef

A

(a) Gwerthfawrogiad o faterion polisi cymdeithasol sy’n effeithio ar ofal plant

Ymhelaethiad

darpariaeth y blynyddoedd
cynnar

Dylai fod gan ddysgwyr
werthfawrogiad o faterion polisi
cymdeithasol sy’n effeithio ar ofal
plant yng Nghymru, gan gynnwys:

yr egwyddorion dylunio
cenedlaethol i yrru newid
a nodir yn ‘Cymru Iachach:
ein Cynllun ar gyfer Iechyd a
Gofal Cymdeithasol’: atal ac
ymyrryd yn gynnar; diogelwch;
annibyniaeth; llais; personoli;
di-dor; gwerth uwch; wedi’i
yrru gan dystiolaeth; gallu
tyfu yn unol â’r anghenion;
trawsnewidiol.

D
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Dylai dysgwyr werthfawrogi mai
•
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015 yw’r
•
ddeddfwriaeth gyffredinol sy’n
ceisio gwella llesiant cymdeithasol,
diwylliannol, amgylcheddol ac
•
economaidd yng Nghymru.
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•

yr angen am ofal a chymorth
wedi’u personoli: wedi’u teilwra
i anghenion; yn eu dewis iaith

•

diogelu

•

darpariaeth y Gymraeg

•

fforddiadwyedd a
chynaliadwyedd

cydraddoldeb a chyfiawnder
cymdeithasol

Pennod 22: Polisi Cymdeithasol sy’n effeithio ar ofal
plant yng Nghymru

Beth yw P o lisi C y mdei th as o l ?

D

R

A

FT

Polisi Cymdeithasol yw’r ffordd y mae cymdeithas yn bodloni anghenion ei phoblogaeth
am ddiogeledd, addysg, gwaith, iechyd a llesiant. Yng Nghymru, ein Polisi Cymdeithasol
yw sut rydyn ni fel gwlad yn ymateb i heriau cenedlaethol a byd-eang newid cymdeithasol,
demograffig ac economaidd. Drwy Bolisi Cymdeithasol bydd y Llywodraeth yn creu
deddfwriaeth i sicrhau llesiant pobl yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol. Mae Polisi
Cymdeithasol yn dadansoddi rôl ein Llywodraeth a’n cymdeithas o ran darparu
gwasanaethau a chymorth ar draws y rhychwant
oes, o blentyndod i henaint. Mae’r gwasanaethau
Geiriau
sydd wedi’u rheoli gan Bolisi Cymdeithasol yng
allweddol:
Nghymru yn cynnwys addysg, tai, cymunedau, cynnal
incwm a lleihau tlodi, hyfforddiant a chymhorthdal
Polisi
diweithdra, pensiynau, iechyd a gofal cymdeithasol.
Cymdeithasol
Un o nodau pwysig Polisi Cymdeithasol yw lleihau
Statws
anghydraddoldeb i fmynediad at wasanaethau rhwng
economaiddgrwpiau cymdeithasol gwahanol sydd wedi’u diffinio yn
gymdeithasol
ôl statws economaidd-gymdeithasol, hil, ethnigrwydd,
rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd ac oedran.
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Y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi’r uchelgais, yr hawl a’r rhwymedigaeth
gyfreithiol i Gymru wella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac
economaidd. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff
cyhoeddus yng Nghymru ystyried effaith tymor hir eu penderfyniadau, gweithio’n well gyda
phobl, cymunedau a gyda’i gilydd, ac atal problemau parhaus, fel tlodi, anghydraddoldebau
iechyd a newid hinsawdd. Mae’r Ddeddf yn unigryw i Gymru ac mae’n denu sylw o wledydd
ledled y byd gan ei bod yn cynnig cyfle enfawr i wneud newid parhaol, cadarnhaol i
genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

•
•

•

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddarn pwysig o
ddeddfwriaeth i Gymru. Prif bwrpas y Ddeddf hon yw sicrhau bod Cymru fel cenedl yn
cael ei pharatoi at heriau’r dyfodol a allai effeithio ar ein bywydau bob dydd.
Bwriad y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a
diwylliannol Cymru.
Bydd y Ddeddf yn sicrhau bod cyrff cyhoeddus, fel Cyfoeth Naturiol Cymru, Byrddau
Iechyd Lleol, Awdurdodau Lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn gweithio gyda’i gilydd
a gyda’r gymuned i atal problemau a allai ddigwydd yn y dyfodol, a hynny er budd pobl
Cymru, nawr ac yn y dyfodol.
Mae’r Ddeddf hon yn sicrhau nad yw cyrff cyhoeddus yn canolbwyntio ar atebion tymor
byr i anghenion presennol ond eu bod yn ystyried anghenion cenedlaethau’r dyfodol.

A

•

FT

Beth yw pwrpas y Ddeddf?

Beth yw’r nodau llesiant?

Mae saith nod llesiant, ac mae’r rhain yn rhoi nod a phwrpas ar y cyd i gyrff cyhoeddus
weithio tuag atyn nhw er mwyn diogelu dyfodol y genedl. Y saith nod llesiant yw:
• Cymru lewyrchus
• Cymru gydnerth
• Cymru iachach
• Cymru sy’n fwy cyfartal
• Cymru â chymunedau cydlynus
• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

D

R

Materion cyfoes wrth ddarparu gofal a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei ddweud am y Ddeddf:
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Beth yw’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy?
Mae’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy yn dangos sut bydd cyrff cyhoeddus yn cyflawni’r
nodau a’r camau gweithredu yn y Ddeddf. Y pum agwedd sy’n rhan o’r Egwyddor Datblygu
Cynaliadwy yw:
• Meddwl hirdymor
• Atal
• Integreiddio
• Cydweithio
• Cynnwys

Polisi Cymdeithasol sy’n effeithio ar ofal plant yng Nghymru

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw’r ddeddfwriaeth gyffredinol sy’n ceisio
gwella llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd yng Nghymru.
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Drwy’r Ddeddf hon mae Llywodraeth Cymru wedi gweithredu amrywiaeth eang o bolisïau
cymdeithasol er mwyn cyflawni llesiant ym mhob maes rhan o’r gymdeithas. Mae hyn nid yn
unig ar gyfer cenedlaethau’r presennol ond er mwyn sicrhau llesiant i genedlaethau’r dyfodol
ac er mwyn sicrhau nad yw’r penderfyniadau a’r polisïau y mae’r Llywodraeth yn eu gwneud
nawr yn cael effaith negyddol ar ein dyfodol. Mae’r polisïau hyn ar draws pob maes rhan o’n
bywydau ac maen nhw’n cynnwys mentrau i wneud ein poblogaeth yn iachach, i ymdrin ag
anghydraddoldebau cymdeithasol a lleihau tlodi, i sicrhau bod pob plentyn yn cael ei gefnogi i
gael y dechrau gorau mewn bywyd er mwyn ei helpu i gael llesiant ac i wneud cyfraniad
cadarnhaol i’r gymdeithas yn y dyfodol, a mesurau i warchod ein hamgylchedd, i ymdrin â
newid hinsawdd ac i hybu cynaliadwyedd.

(ffynhonnell: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-08/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru-2015-yr-hanfodion.pdf)
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Beth yw gofal wedi’i bersonoli?

A

FT

Mae gofal wedi’i bersonoli yn sicrhau bod gan bawb ddewis a rheolaeth dros sut mae gofal
yn cael ei gynllunio a’i ddarparu, yn seiliedig ar y ddeddfwriaeth yn Neddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Bydd gofal plentyn yn seiliedig ar ‘beth sy’n bwysig’
iddo a’i gryfderau a’i anghenion unigol. Mae gofal wedi’i bersonoli yn rhan ganolog o’r
berthynas rhwng plant a’u teuluoedd, gweithwyr proffesiynol a’r gwasanaethau iechyd, gofal
ac addysg yng Nghymru. Mae gofal wedi’i bersonoli yn sicrhau bod penderfyniadau am ofal
plentyn yn seiliedig ar ei anghenion a’r canlyniadau
y mae eisiau eu cyflawni, a bod gan blant lais ym
Geiriau
mhob penderfyniad sy’n cael eu gwneud amdanyn
allweddol:
nhw. Mae gofal wedi’i bersonoli yn integreiddio
gwasanaethau o gwmpas y plentyn, gan gynnwys
Personoli
iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg. Mae’n cynnwys
Cynaliadwyedd
iechyd meddyliol a chorfforol, rôl a llais rhieni/gofalwyr
a chyfraniad cymunedau a’r sector gwirfoddol a
chymunedol i gefnogi plant a meithrin eu gwydnwch. Mae gofal wedi’i bersonoli yn gwella
iechyd a llesiant pobl, yn cydgysylltu gofal mewn cymunedau lleol, yn lleihau pwysau ar
wasanaethau’r GIG sydd o dan straen, ac yn helpu’r system iechyd a gofal i fod yn fwy
effeithlon.

R

Materion cyfoes wrth ddarparu gofal a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc

Polisi C y mdeit ha sol – Yr an g e n am
ofa l a chy mo rt h wedi ’ u p e r s o n o l i ac
wed i’u t eilwra i a ng h e n i o n

Gofal wedi’i deilwra i anghenion

D

Mae anghenion pob plentyn yn wahanol, a gall ei anghenion a’i ddymuniadau unigryw fod
yn amrywiol oherwydd ffactorau fel oedran, rhywedd, diwylliant, crefydd ac amgylchiadau
personol, ac mae anghenion unigolyn yn newid dros amser. Rhan hanfodol o ofal yw parchu
plant fel unigolion a bodloni eu hanghenion unigryw. Mae parchu pobl fel unigolion yn rhan
ganolog o bob gofal. Pan mae gofal unigolyn wedi’i deilwra i’w anghenion, mae’n sicrhau bod:
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•

Anghydraddoldebau sy’n gallu atal plant rhag arwain bywyd iach yn cael eu lleihau

•

Amgylchiadau unigol plant yn cael eu hystyried

•

Plant yn derbyn gofal a chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg os oes ei angen arnyn
nhw

Polisi Cymdeithasol sy’n effeithio ar ofal plant yng Nghymru

Polisi Cymdeit ha sol – Yr an g e n am
of a l a chy mort h wedi’u p e r s o n o l i y n
e u d ew is ia it h

A
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Mae Llywodraeth Cymru eisiau darparu gwasanaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol
a gwasanaethau gofal cymdeithasol o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar anghenion a
chanlyniadau pobl. Mae’n rhaid i bob gwasanaeth yng Nghymru gydymffurfio â Deddf yr
Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 sy’n sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn derbyn gwasanaethau
yn Gymraeg. Mae gan Fyrddau Iechyd Lleol ac Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol
Awdurdodau Lleol gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau bod canlyniadau llesiant ac anghenion pobl
yn cael eu bodloni, sy’n cynnwys eu hanghenion iaith. Dim ond drwy gyfrwng y Gymraeg y
mae llawer o unigolion yn gallu cyfathrebu’n effeithiol ac fel partneriaid cyfartal. Mae hyn
yn arbennig o berthnasol i blant, na fydd rhai ohonyn nhw’n siarad llawer o Saesneg, efallai.
Cyhoeddodd Cyngor Gofal Cymru adroddiad yn 2012 yn dweud bod diffyg gwasanaethau yn
y Gymraeg ar gael i gleifion a theuluoedd. Canlyniad hyn oedd polisi gan Lywodraeth Cymru
ar ddefnyddio’r Gymraeg ym maes iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru, “Mwy na Geiriau....” ym mis Tachwedd 2012. Roedd hwn
yn fframwaith strategol i gryfhau gwasanaethau Cymraeg yn y meysydd hyn. Mae gallu
defnyddio gwasanaethau Cymraeg yn hanfodol i rai teuluoedd er mwyn cael canlyniadau
llesiant cadarnhaol. Mae esbonio a thrafod anghenion yn Gymraeg yn gallu bod yn haws ac
yn fwy effeithiol i lawer o siaradwyr Cymraeg. Os nad yw gwasanaethau’n cael eu darparu yn
Gymraeg, dydy eu hanghenion ddim yn cael eu bodloni’n llawn.

R

Mae angen iaith yn gysyniad pwysig wrth sicrhau gofal person-ganolog a dull sy’n seiliedig ar
hawliau. Bydd ar rai grwpiau o unigolion fwy o angen i gael gwasanaethau yn eu dewis neu
unig iaith, gan gynnwys:
Plant a phobl ifanc

•

Pobl hŷn

•

Pobl ag anableddau dysgu/materion
iechyd meddwl

•

Pobl â dementia neu strôc

D

•

Mae Safonau Proffesiynol ym maes iechyd, gofal a gofal plant yng Nghymru yn cytuno bod yr
angen am gyfathrebu da a thrin unigolion ag urddas a pharch yn rhan hanfodol o ofal. Mae
hyn yn golygu bod yn rhaid bodloni anghenion iaith unigolyn, ac mae cyfrifoldeb ar sefydliadau
i adnabod angen iaith yn rhan hanfodol o ofal ac i ddarparu Cynnig Rhagweithiol.
Mae’r Cynnig Rhagweithiol yn un o egwyddorion allweddol “Mwy na Geiriau....” Mae’n golygu
darparu gwasanaeth yn Gymraeg heb i rywun orfod gofyn amdano. Felly, cyfrifoldeb y rhai
sy’n darparu gwasanaeth yw ei gynnig yn Gymraeg a pheidio â thybio bod pob siaradwr
Cymraeg yn siarad Saesneg. Mae’r Cynnig Rhagweithiol yn golygu mai cyfrifoldeb GIG Cymru
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Polisi C y mdeit ha sol – D i o g e l u
Gweithdrefnau Diogelu Cymru i blant ac oedolion sy’n

FT

wynebu risg o gam-drin ac esgeuluso
Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn esbonio rolau a chyfrifoldebau hanfodol ymarferwyr er
mwyn sicrhau eu bod yn diogelu plant ac oedolion sy’n wynebu risg o gam-drin ac esgeuluso.
Mae’r gweithdrefnau safonedig yn helpu ymarferwyr i gymhwyso deddfwriaeth Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, a’r arweiniad canllawiau diogelu statudol
‘Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl’. Mae’r gweithdrefnau hyn yn ganllaw i ymarfer diogelu
i bob un sy’n gweithio gyda phlant ym maes iechyd, gofal ac addysg.

A

Mae’n bwysig bod
gweithdrefnau
safonedig ar gyfer
diogelu ymysg
asiantaethau
gwahanol yng
Nghymru. Mae hyn
i’w weld yn Neddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’r arweiniad statudol ‘Gweithio gyda’n
Gilydd i Ddiogelu Pobl’.

R

Materion cyfoes wrth ddarparu gofal a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc

a’r Gwasanaethau Cymdeithasol yw darparu gwasanaethau priodol, sy’n cynnwys bodloni
anghenion iaith pobl.

D

I ymarferwyr sy’n amddiffyn plant rhag cam-drin, esgeuluso a niwed, mae’r gweithdrefnau’n
seiliedig ar egwyddorion sy’n adlewyrchu egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014. Caiff y gweithdrefnau eu diweddaru’n rheolaidd, yn unol â newidiadau
i ddeddfwriaeth.
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Polisi C y mdeit ha sol – D ar p ar i ae th y
Gym ra eg
Pam mae’r Gymraeg yn bwysig yn y Blynyddoedd
Cynnar ac mewn gofal plant?

Polisi Cymdeithasol sy’n effeithio ar ofal plant yng Nghymru

FT

Cynllun Llywodraeth Cymru yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru i un filiwn
erbyn 2050. Yn ‘Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant’,
nod y Llywodraeth yw sicrhau bod digon o ymarferwyr sy’n siarad Cymraeg a gwasanaethau ar
gael yn sectorau’r Blynyddoedd Cynnar a gofal plant fel bod rhieni’n gallu cael eu cefnogi i fagu
plant yn ddwyieithog. Mae’r Llywodraeth eisiau i’r ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar a gofal
plant yng Nghymru i fod yn weithwyr proffesiynol â llawer o sgiliau, ac mae’r Gymraeg yn rhan
bwysig o’r sgiliau hyn. Fel ymarferydd gofal plant, mae cyfathrebu â phlant a’u teuluoedd, ag
aelodau eraill o staff ac â sefydliadau fel Arolygiaeth Gofal Cymru yn rhan hanfodol o’r rôl. Mae
cyfathrebu yn newis iaith y plentyn a’r teulu yn bwysig er mwyn sicrhau bod anghenion y
plentyn yn cael eu bodloni.

A

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gyfathrebu ac i
roi eu barn a’u safbwyntiau ar faterion sy’n effeithio
ar eu bywydau, fel addysg, iechyd a gofal, a hynny
gan ddefnyddio eu dewis iaithyn eu dewis iaith.
Bydd y sgiliau cyfathrebu y mae plentyn yn eu dysgu
yn gynnar yn ei fywyd yn effeithio ar ei ddyfodol ac
mae cyfathrebu ac iaith yn hanfodol i ddatblygiad
plentyn. Mae Llywodraeth Cymru eisiau sicrhau bod
y Gymraeg yn cael ei chydnabod a’i gwerthfawrogi fel
sgìl pwysig mewn gweithwyr proffesiynol Blynyddoedd
Cynnar. Yn sector y Blynyddoedd Cynnar, y Gymraeg
fydd iaith gyntaf llawer o deuluoedd sy’n defnyddio
gwasanaethau. Byddai’n well ganddyn nhw gyfathrebu
yn Gymraeg â’r bobl sy’n gyfrifol am ofal ac addysg eu
plentyn.

R

Pan mae plant yn dechrau mynychu lleoliad neu ysgol, mae’n bwysig:
Cofnodi iaith gyntaf neu ddewis iaith y plentyn a’i deulu

•

Sicrhau bod y nifer cywir o staff sy’n siarad Cymraeg i’r nifer o blant sy’n siarad
Cymraeg

D

•

•

Sicrhau bod pob aelod o staff yn gallu ymateb yn gwrtais yn Gymraeg i blant
a theuluoedd a pharchu a gwerthfawrogi diwylliant siaradwyr Cymraeg drwy
gyfarchion syml e.e., helo, bore da, croeso, sut ydych chi

•

Dylai pob aelod o staff allu dweud rhai geiriau ac ymadroddion syml a bod yn
hyderus i ddefnyddio’r sgiliau

•

Dylai staff gael hyfforddiant i wella eu sgiliau Cymraeg
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Penderfynu pa sgiliau iaith sydd eu hangen ar gyfer rolau a swyddi penodol yn y
lleoliad

•

Asesu a chofnodi sgiliau iaith staff

•

Recriwtio ymarferwyr sydd â sgiliau Cymraeg

FT

•

Polisi Cy mdeit ha sol – D ar p ar i ae th y
B lynyd d o edd C y nna r

A

Bu nifer o ddatblygiadau polisi pwysig yn y sector Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar
yn y blynyddoedd diweddar, gan gynnwys datblygu cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer
gofal plant a chwarae ac ymrwymiad y Llywodraeth i wella’r ddarpariaeth gofal plant wedi’i
hariannu gan y Llywodraeth i rieni sy’n gweithio sydd â phlant 3–4 oed. Mae strategaeth
genedlaethol Llywodraeth Cymru, ‘Ffyniant i Bawb’, yn nodi ei chynlluniau i’r dyfodol ar gyfer
sector y Blynyddoedd Cynnar. Y nod yw bod plant o bob cefndir yn cael y dechrau gorau
mewn bywyd ac y bydd pawb yn cael cyfle i gyrraedd eu potensial llawn ac i fyw bywyd iachus,
ffyniannus a boddhaus, er mwyn cyfranogi’n llawn yn eu cymunedau a chyfrannu at lwyddiant
economaidd Cymru yn y dyfodol.

Polisi Llywodraeth Cymru am y Ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar yng
Nghymru

R

Materion cyfoes wrth ddarparu gofal a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc

Dylai fod gan bob lleoliad strategaeth sgiliau iaith i staff, yn seiliedig ar y fframwaith sgiliau
iaith. Dylai hyn gynnwys Cynllun Sgiliau Cymraeg er mwyn rheoli a gwneud yn fawr o’r sgiliau
iaith presennol sydd gan yr ymarferwyr eisoes, gan gynnwys:

•
•

D

•

Ymrwymiad i sicrhau rheoleiddio a dosbarthiad yson o ddarpariaeth cyn-ysgol.
System addysg gynnar a gofal wirioneddol integredig yng Nghymru, gan gynnwys y
gweithlu.
Uchelgais Llywodraeth Cymru yw datblygu gweithlu gofal plant a chwarae medrus, sy’n
uchel ei fri fel proffesiwn a gyrfa ddelfrydol, ac sy’n cael ei gydnabod am y rôl hanfodol
mae’r sector yn ei chwarae wrth helpu ein plant i ddatblygu.
Camau gweithredu eglur y bydd y Llywodraeth yn eu gwneud ar draws tair thema
allweddol:
• Denu Recriwtiaid Newydd o Ansawdd Uchel
• Codi Safonau a Sgiliau
• Buddsoddi mewn Meithrin Gallu a Galluogrwydd.
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•

Polisi Cymdeithasol sy’n effeithio ar ofal plant yng Nghymru

Mae cynllun y Llywodraeth ar gyfer sector y Blynyddoedd Cynnar yn bolisi hirdymor sy’n cael ei
weithredu ar draws Cymru yn barod. Mae’r gyfres newydd o gymwysterau wedi’u cymeradwyo
i’r rhai sy’n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a sector y Blynyddoedd Cynnar
yn cael ei chyflwyno ar draws Cymru erbyn hyn.

Implementation plan for the intial three years of the Workforce Plan for
Childcare, Play and Early Years
Cymwysterau Cymru:
Arolygu achrediad
cyfres newydd o
gymwysterau NVQ
Lefelau 1–5 (gan
gynnwys y Gymraeg)

FT

Grŵp Gweithredu
a Monitro’r
Blynyddoedd
Cynnar

Darpariaeth
Awdurdod Lleol:
Y gallu i
drosglwyddo
gwybodaeth a
sgiliau yn y
sector:
Dechrau’n Deg
Lleoliadau
Cyfnod Sylfaen
Lleoliadau
preifat a
gwirfoddol
Gwarchodwyr
plant
CWLWM
Chwarae Cymru
Lleoliadau
Cyfrwng
Cymraeg

Fframwaith
Rheoleiddio
i gefnogi’r sector:
Ystyried
datblygu
Fframwaith
Cydarolygu –
ESTYN/AGGCC
Adolygu’r
Safonau
Gofynnol
Cenedlaethol

R

A

Llywodraeth Cymru –
Cymorth uniongyrchol ar
gyfer y sector i gefnogi
swyddi o ansawdd a thwf:
Cymorth Busnes Cymru
ar gyfer y sector yn
cynnwys cychwyn ac
ehangu busnesau
Creu swyddi o ansawdd
gwell
Cynllun Rhyddhad
Ardrethi Busnesau Bach
Cyﬂeoedd caffael
cyhoeddus
Prentisiaethau
Cymorth Rhaglen
Cyﬂogadwyedd
Cynnydd ar gyfer
Llwyddiant
PACE
Darpariaeth hyfforddiant
hyblyg AB/ Llwybr Dysgu
Seiliedig ar Waith
Llwybr gradd Prifysgol

Cyngor Sgiliau
Sector
Gofal Cymdeithasol
Cymru:
Arolygu
datblygiad
cymwysterau
a chynnwys a
gymeradwyir ar
gyfer
NVQ Lefelau 1–5
Datblygu
Rhaglen
Hyfforddiant
Genedlaethol
newydd
ar gyfer y
sectorthe sector

(Source: Welsh Government)

D

Mae’r diagram uchod yn manylu ar sut mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio i weithredu ei
hamcanion o ddarparu gweithlu medrus i sector y Blynyddoedd Cynnar yn rhan o’i Pholisi
Cymdeithasol i Gymru.
Un o nodau strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol Cymru yn ‘Ffyniant i Bawb’ yw bod
plant o bob cefndir yn cael y dechrau gorau mewn bywyd. Nod y strategaeth yw y bydd pawb
yn cael cyfle i gyrraedd eu potensial llawn a byw bywyd iachus, ffyniannus a boddhaus, fel eu
bod yn gallu cyfranogi’n llawn yn eu cymunedau a chyfrannu at lwyddiant economaidd Cymru
yn y dyfodol.
Mae Llywodraeth Cymru yn credu, os yw plant yn cael y cymorth cywir, yn enwedig y rhai o
ardaloedd difreintiedig neu sy’n byw mewn tlodi, mai dyma’r ffordd orau o atal y cylch o dlodi,
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FT

Mae ychydig flynyddoedd cyntaf bywyd plentyn yn ddylanwad pwysig ar ei lesiant drwy gydol
oes. Maen nhw’n effeithio ar ba mor dda y bydd yn ei wneud yn yr ysgol, ei berthnasoedd
a’i ryngweithiadau cymdeithasol a’r oedolyn a fydd yn y pen draw. Yn aml, mae plant sy’n
gorfod ymdopi â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) yn profi effaith negyddol ar
rannau o’u datblygiad. Dyma pam mae Llywodraeth Cymru yn credu y bydd buddsoddi mewn
gwasanaethau i blant a’u rhieni yn y blynyddoedd cynnar yn rhoi’r dechrau gorau posibl mewn
bywyd i bob plentyn.

Rhieni, gofalwyr a bywyd cartref plentyn yw’r dylanwad mwyaf ar ei ddatblygiad, a nod
Llywodraeth Cymru yw cefnogi rhieni i gynnig amgylcheddau o gefnogaeth a chyfoeth i’w plant
sy’n eu cefnogi ac yn eu cyfoethogi, ac i fod yn rhieni hyderus a gwydn.

A

Mae ystadegau’n dangos bod llawer o anghydraddoldebau yng Nghymru o ran cyflawniadau
addysgol grwpiau gwahanol o blant. Yn aml, mae plant o gefndiroedd difreintiedig a dan
anfantais yn gwneud yn waeth yn yr ysgol na phlant eraill. Dyma’r plant y mae Llywodraeth
Cymru yn ceisio eu targedu drwy raglen o gefnogaeth i sicrhau eu bod yn cael y dechrau gorau
mewn bywyd, er mwyn rhoi mantais iddyn nhw a fydd yn parhau i wella eu canlyniadau drwy
gydol oes.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi plant yng Nghymru a’u rhieni
gyda’r cymorth canlynol:
•
•

Adeiladu ar y rhaglenni Blynyddoedd Cynnar cyfredol a chreu system fwy cydgysylltiol,
ymatebol sy’n rhoi anghenion unigryw pob plentyn yn y canol.
Sicrhau bod y ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar yn y cwricwlwm newydd yn meithrin
sgiliau allweddol cryf, ac yn gwreiddio gosod ymwybyddiaeth iechyd, llesiant a gwydnwch
mewn plant o’r cam cynharaf.
Sicrhau rheoleiddio a darparu darpariaeth cyn-ysgol sy’n gyson.
Darparu cefnogaeth estynedig, gydlynol i rianta, gan ddod ynghyd â rhaglenni cefnogi
teuluoedd sy’n canolbwyntio ar rianta cadarnhaol ac ymyrryd yn gynnar.
Rhoi 30 awr o addysg a gofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio sydd â phlant 3 a 4 oed
am hyd at 48 wythnos y flwyddyn, wedi’u darparu mewn ffordd sy’n gweithio i’r rhieni ac i’r
plant.
Deddfu i wahardd cosbi plant yn gorfforol.
Creu gwasanaethau cyhoeddus sy’n ‘ymwybodol o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod’
sydd â dull mwy ataliol o osgoi’r profiadau hyn a gwella gwydnwch plant a phobl ifanc.
Peilota ardaloedd Rhoi Plant yn Gyntaf, i gefnogi integreiddio gwasanaethau’n well, er
mwyn lleihau nifer y profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a gwella gwydnwch plant a
phobl ifanc.

R

Materion cyfoes wrth ddarparu gofal a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc

a chodi uchelgais a chyrhaeddiad. Prif nod creu ‘Ffyniant i Bawb’ yw lleihau anghydraddoldeb a
hybu lleisiant, a thrwy fuddsoddi mewn plant a sector y Blynyddoedd Cynnar mae’r Llywodraeth
yn gobeithio rhoi economi cryf a chyfoeth i Gymru yn y dyfodol.

•
•

D

•
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•
•
•

(Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru)

Polisi Cymdeithasol sy’n effeithio ar ofal plant yng Nghymru

Polisi Cymdeit ha sol –
Ff or d d ia dwy edd a C hy n al i ad w y e d d

FT

Mae tai fforddiadwy yn agwedd bwysig ar Bolisi Cymdeithasol ac ar sicrhau llesiant
cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015 yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn monitro ei chynnydd tuag at y targedau a osodwyd
yn y rhaglen ‘Symud Cymru Ymlaen 2016–2021’ sy’n cynnwys ymrwymiad gan Lywodraeth
Cymru am 20,000 o dai mwy fforddiadwy yng Nghymru erbyn 2021. Mae hyn yn cynnwys codi
dros 6,000 o dai drwy’r cynllun Cymorth i Brynu, lle mae benthyciadau ar gael i brynwyr eiddo a
adeiledir o’r newydd gwerth hyd at £300,000. Yn 2018 cyflwynodd Llywodraeth Cymru Rhentu
i Berchnogi, Cymru a Rhanberchnogaeth, Cymru. Mae’r rhain yn cynnig cyfle i fod yn berchen
ar dŷ i aelwydydd sy’n gallu fforddio taliadau morgais misol ond sydd heb y blaendal sydd ei
angen i brynu tŷ. Gall prynwyr dalu rhent am gartrefi a adeiledir o’r newydd gan gymdeithasau
tai sy’n cymryd rhan, ac mae ganddynt ddewis i brynu’r rhain o ddiwedd yr ail flwyddyn yn
rhentu.

A

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro’r cynnydd tuag at ei tharged i ddarparu 20,000 o
gartrefi fforddiadwy yn ogystal ag ymrwymiadau sydd wedi’u nodi yn y ‘Strategaeth Dai
Genedlaethol’.
Mae awdurdodau lleol a Pharciau
Cenedlaethol yn defnyddio’r wybodaeth hon
er mwyn:
Monitro tueddiadau tai

R

•

Datblygu polisi

•

Rhoi cyngor i Weinidogion

•

Llywio dadleuon yng Nghynulliad
Cenedlaethol Cymru a thu hwnt

D

•

•

Proffilio daearyddol, cymharu a
meincnodi

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i dai cynaliadwy ac mae’n gweithio i
sicrhau bod tai cymdeithasol newydd yn cael eu hadeiladu fel cartrefi carbon isel, a bod
cartrefi rhent cymdeithasol cyfredol yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS – Welsh
Housing Quality Standard) sy’n golygu bod yn rhaid i Awdurdodau Lleol wneud gwelliannau
arwyddocaol o ran effeithlonrwydd ynni mewn tai cymdeithasol.
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FT

Polisi C y mdeit ha sol – C y d r ad d o l d e b
a Chyfiawnder C y mde i t h as o l

A

Mae gan Gynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020–2024 dair prif elfen:
Nodau, Amcanion a Chamau Gweithredu. Mae’r nodau hirdymor a’r amcanion cydraddoldeb
yn ymwneud â chryfhau a datblygu cydraddoldeb ac â sicrhau cyfiawnder cymdeithasol a
hawliau dynol yng Nghymru.

D

R

Materion cyfoes wrth ddarparu gofal a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc

Mae’r polisi cynllunio Datblygu Un Blaned yn unigryw i Gymru yn rhan o ddeddfwriaeth
‘Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned’ Llywodraeth Cymru. Ei nod yw annog datblygu tai
fforddiadwy a chynaliadwy, gan chwarae rhan i leihau ôl troed ecolegol Cymru i 1.88 hectar
byd-eang y person, sy’n gyfran gynaliadwy o adnoddau’r byd. Hefyd, ei nod yw bod Cymru’n
dod yn genedl sero wastraff erbyn 2025, gan leihau’r defnydd o geir, annog systemau
bwyd lleol a chynaliadwy, a lleihau’r defnydd o ynni sy’n seiliedig ar garbon 80-90%. Nod y
ddeddfwriaeth yw tai bychanach eu heffaith sy’n ddi-garbon o ran eu codi a’u defnyddio ac
sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol at yr amgylchedd lleol. Mae tai sy’n bodloni rheoliadau
Datblygu Un Blaned yn gallu cael caniatâd cynllunio mewn ardal lle na fyddai’n cael ei roi
fel arfer wrth iddyn nhw geisio defnyddio eu tir ar gyfer incwm, bwyd, ynni a gwastraff. Mae
hyn yn annog ôl traed ecolegol unigol isel a fydd yn lleihau ôl troed ecolegol Cymru gyfan.
Enghraifft o hyn yw cymuned Lammas yn Sir Benfro lle mae naw mân – ddaliad ecogyfeillgar
wedi’u codi.
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Nodau Hirdymor:

•

•

•

•

Amcan Cydraddoldeb 1: Bydd Llywodraeth Cymru yn
cymryd camau i leihau’r risg o wynebu tlodi, gan wella
canlyniadau i’r rhai sy’n wynebu’r risg fwyaf ac sy’n byw ar
aelwydydd incwm isel.
Amcan Cydraddoldeb 2: Bydd Llywodraeth Cymru yn
cymryd camau i nodi a defnyddio pob sbardun posibl
i amddiffyn, atgyfnerthu a datblygu cydraddoldeb a
hawliau dynol yng Nghymru.
Amcan Cydraddoldeb 3: Gwella canlyniadau a dileu’r
rhwystrau sy’n atal pobl rhag gwireddu eu potensial.
Ymgorffori’r Model Cymdeithasol o Anabledd er mwyn
creu polisïau a gwasanaethau gwell.
Amcan Cydraddoldeb 4: Cyflawni amcanion y Cynllun
Gweithredu ar gyfer Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau a
chymryd camau i fynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng
y rhywiau a’i leihau, gan annog sefydliadau cyhoeddus
datganoledig eraill yng Nghymru i wneud yr un peth.
Amcan Cydraddoldeb 5: Bydd Llywodraeth Cymru yn atal
gwahaniaethu, erledigaeth, aflonyddwch, difrïo, troseddau
casineb a/neu fwlio yn erbyn pobl am fod ganddynt un
neu ragor o nodweddion gwarchodedig. Bydd yn sicrhau
bod dioddefwyr yn gallu cael gafael ar gyngor a chymorth
er mwyn eu helpu i fyw heb ofn a diogelu eu llesiant.
Amcan Cydraddoldeb 6: Bydd Llywodraeth Cymru yn
adeiladu ar bolisïau ac ymyriadau presennol ac yn
datblygu fframwaith monitro i fesur cynnydd tuag at
gydlyniant cymunedol a meithrin cysylltiadau da.
Amcan Cydraddoldeb 7: Erbyn 2024, bydd Llywodraeth
Cymru wedi cynyddu amrywiaeth y rheini sy’n gwneud
penderfyniadau mewn bywyd cyhoeddus a phenodiadau
cyhoeddus, gan nodi meysydd lle mae angen cymryd
rhagor o gamau gweithredu er mwyn sicrhau cydbwysedd
gwell o amrywiaeth ymysg y rheini sy’n gwneud
penderfyniadau.
Amcan Cydraddoldeb 8: Erbyn 2024 bydd Llywodraeth
Cymru yn gyflogwr sy’n dangos esiampl, gan gynyddu
amrywiaeth drwy fynd i’r afael yn arbennig â
thangynrychiolaeth pobl anabl a phobl o leiafrifoedd
ethnig a thangynrychiolaeth merched ar lefelau uwch;
dileu rhwystrau; a galluogi staff o bob cefndir i gyflawni eu
potensial, gan sicrhau cyfle cyfartal i bawb.

•

•

•

R

•

•

FT

•

Nod 1: Dileu anghydraddoldeb
sy’n deillio o dlodi.
Nod 2: Mesurau amddiffyn
cydraddoldeb a hawliau dynol
cryf a blaengar i bawb yng
Nghymru.
Nod 3: Bydd anghenion a
hawliau pobl sy’n rhannu
nodweddion gwarchodedig
yn flaenllaw yn y broses o
gynllunio a darparu pob
gwasanaeth cyhoeddus
datganoledig yng Nghymru.
Nod 4: Bydd Cymru yn arwain
y byd o ran cydraddoldeb
rhywiol. Mae Cymru sy’n
gyfartal o ran rhywedd
yn golygu rhannu pŵer,
adnoddau a dylanwad yn
gyfartal rhwng pob menyw,
dyn a pherson anneuaidd.
Nod 5: Dileu gwahaniaethu,
erledigaeth, difrïo,
aflonyddwch, troseddau
casineb a bwlio sy’n seiliedig
ar nodweddion gwarchodedig.
Nod 6: Cymru o gymunedau
cydlynus sy’n gydnerth, yn deg
ac yn gynhwysol.
Nod 7: Gall pawb yng
Nghymru gymryd rhan mewn
bywyd gwleidyddol, bywyd
cyhoeddus a bywyd pob dydd.
Nod 8: Bydd y sector
cyhoeddus yng Nghymru yn
arwain y ffordd fel sefydliadau
a chyflogwyr cynhwysol ac
amrywiol sy’n dangos esiampl.

A

•

Amcanion Cydraddoldeb:

•

D

•

•

•

•
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Profi eich gwybodaeth:

FT

1. Diffiniwch beth yw polisi cymdeithasol.

A

2. Trafodwch bwysigrwydd polisi Llywodraeth Cymru o ran darpariaeth y Gymraeg
mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

D

R

Materion cyfoes wrth ddarparu gofal a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc

Yn sail i bob un o’r Amcanion hyn mae nifer o Gamau Gweithredu mesuradwy sy’n dangos sut
bydd Llywodraeth Cymru yn cyflawni ei hamcanion. Bydd y nodau a’r amcanion yn gwneud
Cymru yn lle mwy cyfartal, fel bod llai o bobl yn byw mewn tlodi a bod cynrychiolaeth fwy
cytbwys o bobl wedi’u cyflogi mewn bywyd cyhoeddus, gan gynnwys menywod, pobl anabl a
phobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig.
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Pennod 23: Natur Newidiol Cymdeithas a’r Effaith ar
Ofal Plant

Cynnwys
b) Natur newidiol cymdeithas a’r effaith ar ofal plant

FT

Ymhelaethiad
Dylai dysgwyr ddeall sut mae natur cymdeithas yn newid ac effaith hyn ar ofal
plant yng Nghymru, gan gynnwys:
∙

safonau byw: tai fforddiadwy, tai
cymdeithasol, tlodi bwyd/banciau
bwyd
oedran y fam

∙

strwythur teuluol

llygredd

∙

cyflogaeth/diweithdra – patrymau
gweithio

∙

amlddiwylliannaeth

A

∙

∙

D

R

Mae newidiadau yn y gymdeithas yn gallu effeithio ar ofal plant ac ar anghenion addysgol
plant ledled Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod dangosyddion cenedlaethol tuag at
gyflawni saith nod llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, gan gynnwys
disgwyliad oes iach, ffyrdd iach o fyw, lleihau’r bwlch mewn cyflawniad addysgol rhwng plant o
deuluoedd tlotach a mwy cyfoethog a lleihau nifer y plant sy’n byw mewn tlodi.

171

FT

Mae llawer o blant yn byw mewn tai anniogel neu dros dro ac mae diffyg tai fforddiadwy a
thai cymdeithasol ledled Cymru. Mae miloedd o blant ledled Cymru yn profi digartrefedd bob
blwyddyn. Does dim digon o dai sector cymdeithasol yn cael eu codi a’r unig dai sydd ar gael
yw’r farchnad rhentu breifat lle mae prisiau’n uchel, ac mae teuluoedd yn gallu cael eu troi
allan am fethu talu eu rhent, gan arwain at ddigartrefedd. Mae llawer o eiddo rhent preifat yn
gwrthod derbyn tenantiaid sy’n dibynnu ar fudd-dal tai ac mae hyn yn atal y rhai ar yr incwm
isaf rhag gallu rhentu’r eiddo hwn. Hefyd, mae’n gallu bod yn anodd i deuluoedd dalu costau
tai ynghyd â biliau ynni drud a dyledion ynni drud.

A

Mae bod yn ddigartref neu deimlo’n ansicr am fforddiadwyedd eu tai yn effeithio ar lawer
o blant yng Nghymru. Mae plant yn gallu bod heb hyder a hunan-barch oherwydd eu
bod yn teimlo’n dlotach neu’n llai
llwyddiannus na’u cyfoedion. Mae
llawer o gostau’n gysylltiedig â’r
ysgol, fel gwisg ysgol, cit addysg
gorfforol, ymweliadau addysgol a
theithiau ysgol. Yn aml, mae’r costau
ychwanegol hyn yn atal plant rhag
cael y profiad addysgol llawn o’u
cymharu â’u cyfoedion. Mae stigma
cymdeithasol a bwlio yn gallu digwydd
o ganlyniad i dlodi ac mae plant wedi
dweud eu bod yn teimlo embaras ac
wedi’u bychanu pan nad ydyn nhw’n
gallu fforddio’r un cyfarpar â phlant
eraill. Mae plant yng Nghymru sy’n
gymwys i gael prydau ysgol am ddim
dair gwaith yn llai tebygol o gael
sgorau cyfartalog mewn darllen a
rhifedd na’u cyfoedion mwy cyfoethog.
Mae llawer o ysgolion yn gorfod rhoi
cyfarpar i blant sy’n methu ei fforddio
eu hunain.

D

R

Materion cyfoes wrth ddarparu gofal a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc

Ta i fforddia dwy a t hai c y m d e i th as o l
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Tl o d i Bw y d a B a ncia u B w y d

A

FT

Mae athrawon yng Nghymru wedi dweud
bod llawer o blant yn llwglyd wrth ddod
i’r ysgol. Mae tlodi bwyd yn broblem
arwyddocaol yng Nghymru. Mae nifer
cynyddol y banciau bwyd a datblygiad
mwy o fentrau i ymdrin â ‘newyn
gwyliau’ yn dangos hyn. Mae dros 31% o
aelwydydd yng Nghymru yn gwario dros
chwarter yr incwm sydd ganddyn nhw
dros ben, ar ôl talu am eu tai, ar fwyd. Yn
aml, mae teuluoedd sy’n methu o drwch
blewyn â bod yn gymwys i gael prydau
ysgol am ddim yn cael anhawster fforddio
bwyd. Maen nhw’n methu rhoi digon o
fwyd i’w plant ar ôl talu am dai, biliau a
dyledion.

R

Dydy rhai plant ddim yn gymwys i gael prydau ysgol oherwydd bod eu rhieni’n geiswyr lloches.
Yn aml, mae’r rhai sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gweld nad ydyn nhw’n gallu
fforddio pryd o fwyd a diod â’r swm y maen nhw’n ei gael. Cyflwynwyd brecwastau am ddim
i blant ysgol gynradd yng Nghymru ac mae hyn wedi helpu plant sy’n aml yn llwglyd wrth
gyrraedd yr ysgol. Lle mae’r clybiau hyn ar gael, yn aml does dim lle i bawb, ac mae rhai plant
yn methu cael lle gan eu bod nhw'n llawn dop fod pob lle wedi’i gymryd. Mae clybiau brecwast
nid yn unig wedi helpu plant sy’n llwglyd, ond maen nhw hefyd wedi cefnogi plant sy’n dioddef
ynysigrwydd cymdeithasol. Maen nhw hefyd wedi helpu athrawon i adnabod pa blant y mae’n
anodd iddyn nhw brynu gwisg ysgol newydd ac i gynnig cefnogaeth iddynt drwy gynlluniau
ailgylchu gwisg ysgol. Mae athrawon ac ymarferwyr yn dweud bod ymddygiad a chyfnod
canolbwyntio plant yn well pan maen nhw’n cael brecwast maethlon.

D

Buodd cynnydd o 13% yn nifer y teuluoedd sy’n gorfod dibynnu ar fanciau bwyd yn y flwyddyn
ddiwethaf. Roedd hi’n arbennig o anodd i deuluoedd yn ystod y gwyliau ysgol, ond dydy’r
teuluoedd sydd â’r angen mwyaf ddim bob amser yn gallu cyrraedd banciau bwyd yn hawdd
a dydy llawer o deuluoedd ddim yn gallu fforddio costau trafnidiaeth i gyrraedd y banc bwyd.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu cynllun ‘Bwyd a Hwyl’ ar gyfer y gwyliau ar draws y rhan
fwyaf o awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys dysgu am baratoi
bwyd iach a phryd o fwyd amser cinio. Hefyd, mae rhai ysgolion a chymunedau wedi lansio eu
prosiectau tebyg eu hunain.
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Mae oedran cyfartalog mamau yng Nghymru wedi parhau i godi ers
y 1970au ac mae’n 30.7 erbyn hyn. Mae ymchwil yn dangos bod gan
famau hŷn blant sydd â llai o anawsterau ymddygiad, cymdeithasol ac
emosiynol, mae ganddyn nhw berthnasoedd mwy sefydlog, maen nhw
wedi’u haddysgu’n well ac yn fwy cyfoethog. Mae mamau hŷn yn fwy
tebygol o fod â gyrfaoedd wedi’u sefydlu ac maen nhw’n gymwys i gael
lefelau uwch o dâl mamolaeth a mwy o hyblygrwydd o ran absenoldeb
mamolaeth. Mae’n llai tebygol y bydd mamolaeth yn rôl amser llawn i
famau hŷn, oherwydd eu bod nhw’n fwy sicr yn ariannol ac felly dydyn
nhw ddim yn dibynnu ar fudd-daliadau. Bydd mamau sy’n dibynnu ar
fudd-daliadau yn colli’r rhain os ydyn nhw’n gweithio, felly dydy hi ddim
yn gwneud synnwyr yn ariannol iddyn nhw weithio. Mae mamau hŷn
yn fwy tebygol o ddefnyddio lleoliadau gofal plant ffurfiol, oherwydd
y byddan nhw’n ymwybodol bod plant mewn gofal plant ffurfiol yn
gwneud yn well o ran cyflawni yn yr ysgol. Hefyd, maen nhw’n debygol
o fod â rhieni hŷn a fydd efallai yn llai tebygol o gynnig gofal plant
anffurfiol, fel teidiau a neiniau.

Strwythur
teuluol

Mae strwythurau teuluol yng Nghymru yn newid. Er mai cwpl priod
â phlant yw’r strwythur teuluol mwyaf cyffredin o hyd, mae hyn yn
gostwng ac mae mwy o gyplau sy’n cyd-fyw â phlant, partneriaethau sifil
o’r un rhyw a theuluoedd â sawl cenhedlaeth sy’n byw ar yr un aelwyd
(i rannu costau ac i gael gofal plant sydd fel arfer yn cynnwys teidiau a
neiniau, rhieni a phlant yn byw gyda’i gilydd). Hefyd, mae cynnydd mewn
teuluoedd unig riant, yn enwedig tadau sengl. Mae llawer o blant sy’n
cael eu heffeithio gan deuluoedd yn chwalu oherwydd ysgariad neu
wahanu. Mae cynnydd mewn teuluoedd wedi’u cyfuno, lle mae plant
yn byw gydag un rhiant a’r partner newydd a llysfrodyr a llyschwiorydd.
Mae’n bwysig bod gan leoliadau ac ymarferwyr wybodaeth dda am y
mathau gwahanol o strwythur teuluol ac nad ydyn nhw’n tybio bod pob
plentyn yn byw gyda Mam a Thad. Mae rhieni a gofalwyr yn bartneriaid
mewn gofal a dylai ymarferwyr ofalu nad ydyn nhw’n tybio pethau am
deulu plentyn. Dylen nhw ddangos bod pob plentyn a’i deulu yn cael yr
un croeso ac yr un mor werthfawr yn y lleoliad. Mae angen i ymarferwyr
fod yn ddoeth ac yn sensitif wrth drafod teuluoedd a gofalwyr plant
oherwydd mai’r unig wybodaeth fydd ganddyn nhw yw beth mae’r
gofalwr yn dewis ei ddweud wrthyn nhw ynghylch amgylchiadau teuluol
y plentyn.

A

FT

Oedran y fam

D

R

Materion cyfoes wrth ddarparu gofal a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc

Natur newidiol cymdeithas Cymru a’r effaith ar ofal plant

174

Natur Newidiol Cymdeithas a’r Effaith ar Ofal Plant

Natur newidiol cymdeithas Cymru a’r effaith ar ofal plant
Mae ansawdd yr aer y mae plant yn ei anadlu yn benderfynydd iechyd
pwysig. Mae llygredd aer yn gallu bod yn risg iechyd arwyddocaol i
blant tra maen nhw yn yr ysgol neu mewn meithrinfa. Mae ceir, lorïau,
awyrennau a ffatrïoedd yn achosi llygredd aer. Mae ansawdd aer wedi
gwella yng Nghymru dros y degawdau diwethaf ond mae problemau
arwyddocaol o hyd. Mae ymchwil wedi dangos bod rhai ysgolion a
lleoliadau o fewn 150 metr o ardal lle mae llygredd aer wedi cyrraedd
lefelau niweidiol. Mae polisi Llywodraeth Cymru yn dweud y dylai
Awdurdodau Lleol weithio gydag ysgolion a lleoliadau er mwyn datblygu
ffyrdd o leihau llygredd aer yn eu hardal leol. Gallai hyn gynnwys annog
plant a’u rhieni i gerdded neu feicio i’r ysgol a lleihau teithiau diangen
yn y car. Hefyd, dylai plant gael eu haddysgu am beryglon llygredd aer
a’u hannog i helpu i wella ansawdd yr aer yn eu hardal ac yng Nghymru
gyfan.

Cyflogaeth/
Diweithdra

Mae lefelau cyflogaeth neu ddiweithdra yng Nghymru yn effeithio’n
uniongyrchol ar ddarparwyr gofal plant. Po fwyaf o rieni sy’n gweithio,
mwyaf yw’r angen am ddarparwyr gofal plant. Mae Llywodraeth Cymru
yn cydnabod ei bod hi’n werth cynnig digon o ddarpariaeth gofal plant
fforddiadwy ac o ansawdd dda er mwyn rhoi cyfle i ragor o rieni gael
mynediad at gyflogaeth a hyfforddiant sy’n hybu twf economaidd ac
yn lleihau tlodi ac anghydraddoldebau yng Nghymru. Mae Llywodraeth
Cymru wedi cynyddu faint o ofal plant am ddim sydd i rieni sy’n gweithio,
o 10 awr i 30 awr yr wythnos i bob plentyn 3–4 oed yn ‘Y Cynnig Gofal
Plant i Gymru’ a fydd yn cael effaith arwyddocaol ar ddarparwyr gofal
plant yng Nghymru. Bydd rhagor o rieni’n gallu gweithio, a bydd hyn yn
creu angen am ragor o leoedd gofal plant mewn lleoliadau cofrestredig
a’r angen am ragor o ymarferwyr gofal plant hyfforddedig.

R

A

FT

Llygredd

Mae amrywiaeth o ffactorau sydd wedi newid patrymau gweithio yng
Nghymru a fydd yn cael effaith ar y sector gofal plant. Mae datblygiadau
technolegol, ansicrwydd gwleidyddol, newid hinsawdd a gweithio mwy
hyblyg yn ddim ond rhai yn unig o’r newidiadau a fydd yn effeithio ar
batrymau gweithio yn y dyfodol. Bu cynnydd mewn contractau dim
oriau, tangyflogaeth ac arferion gweithio llai sicr. Bu cynnydd yn y bobl
sy’n gweithio o gartref, yn defnyddio cyfrifiaduron ar gyfer cyfarfodydd a
chynadleddau. O ganlyniad i’r pandemig COVID diweddar mae llawer o
bobl yn wynebu colli swyddi mewn diwydiannau sydd wedi’u heffeithio’n
wael ddrwg fel teithio a lletygarwch. O ganlyniad i ddiffyg sicrwydd
economaidd, a gweithio mwy hyblyg a gweithio o gartref, mae rhieni’n
rhannu cyfrifoldebau gofal plant o gwmpas patrymau gweithio mwy
hyblyg fel bod llai o angen am ofal plant ffurfiol.

D

Patrymau
Gweithio
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A

FT

Mae nifer cynyddol o blant yng Nghymru sydd â Saesneg neu Gymraeg
fel iaith ychwanegol. Mae angen i leoliadau ddatblygu galluoedd
dysgu plant ym mhob agwedd ar Gymraeg a Saesneg fel eu bod yn
gallu cyfranogi’n llawn mewn addysg ac yn y gymdeithas. Mae’n rhaid
cydnabod, gwerthfawrogi a chefnogi ieithoedd cartref plant. Efallai
bydd teuluoedd yn siarad mwy nag un iaith gartref; efallai eu bod nhw’n
Deithwyr, yn ffoaduriaid neu’n geiswyr lloches. Dylai fod gan leoliadau
ac ysgolion athrawon ac ymarferwyr sydd wedi cael hyfforddiant mewn
amrywiaeth, cydraddoldeb ac arfer gwrthwahaniaethol, beth bynnag
yw cefndiroedd ethnig neu ddiwylliannol plant. Bydd plant yn dod o
gefndiroedd amrywiol a all effeithio ar y plentyn, er enghraifft, gwrthdaro
a sefyllfaoedd gwleidyddol anodd, gwahanu oddi wrth deuluoedd,
anawsterau ariannol, hunaniaeth grefyddol neu ddiwylliannol a bod
yn newydd i amgylchedd gwyn neu amlddiwylliannol. Dylai lleoliadau
wneud ymweliadau cartref neu gael trafodaethau cyn i blant gael eu
derbyn (gyda chyfieithydd os yw’n bosibl), er mwyn cael gwybodaeth
fel gwlad enedigol y plentyn, ei ddyddiad geni, yr ieithoedd y mae’n eu
siarad a lefelau llythrennedd, anghenion a diddordebau, anghenion
deietegol, anghenion meddygol. Mae mwy o amlddiwylliannaeth yn
gallu bod yn heriol i leoliadau gan y bydd angen iddyn nhw ddefnyddio
gwasanaethau cyfieithu ar y pryd a chyfieithu a bydd angen sicrhau bod
pob teulu yn teimlo ei fod wedi’i gynnwys ym mhrofiadau gofal a dysgu’r
plant yn y lleoliad.

Profi eich gwybodaeth:

R
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Amlddiwylliannaeth

1. Trafodwch effaith tlodi bwyd ar blant yng Nghymru.

D

2. Esboniwch sut mae newidiadau i strwythur teuluol yn effeithio ar ddarpariaeth
gofal plant.
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Pennod 24: Natur Newidiol Darpariaeth Gofal Plant

Cynnwys
(c) Natur newidiol darpariaeth gofal plant a’r goblygiadau i’r gweithlu

Ymhelaethiad

FT

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:
∙

y newidiadau cyfredol i’r
ddarpariaeth gofal plant yng
Nghymru, er enghraifft cynyddu
darpariaeth Dechrau’n Deg; 30 awr
o ofal plant am ddim; Strategaeth
y Gymraeg – dwyieithrwydd;
newidiadau staffio – mwy o
wrywod.

∙

goblygiadau’r newid i rolau’r
gweithwyr proffesiynol cysylltiedig
gan gynnwys: cyfleoedd gyrfa
ehangach; datblygu sgiliau;
gweithio mewn tîm/gweithio ar
y cyd; rolau swyddi uwch; mwy o
gyfrifoldebau.

A

C yn yd d u da rpa ria et h D e c h r au ’ n D e g

R

Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg. Mae i deuluoedd â phlant
o dan 4 oed sy’n byw yn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Cyflwynwyd
Dechrau’n Deg i wella cyfleoedd bywyd plant drwy leihau’r effaith y byddai tlodi yn ei chael ar
eu canlyniadau, yn enwedig canlyniadau iechyd ac addysgol.
Mae’r rhaglen yn cynnwys pedair hawl ar gyfer teuluoedd yn y meysydd hyn, sef:
Gofal plant rhan amser o ansawdd
sydd am ddim i blant 2–3 oed.

D

•

•

•

Mynediad at gefnogaeth rhianta.

•

Cefnogaeth ar gyfer datblygiad
lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Gwasanaeth ymwelwyr iechyd dwys.

Mae tîm amlddisgyblaethol yn cefnogi pob plentyn a’i deulu er mwyn adnabod pob un o
anghenion y plentyn a’i deulu. Mae’r tîm yn darparu’r ymyriadau cywir os oes angen er mwyn
bodloni’r anghenion unigol. Nod Dechrau’n Deg yw sicrhau bod:
•

Plant yn iach ac yn ffynnu.

•

Teuluoedd yn abl ac yn ymdopi.

•

Plant Dechrau’n Deg yn cyrraedd eu
potensial.
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Mae Dechrau’n Deg yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Ymrwymodd Llywodraeth
Cymru i ddyblu nifer y plant a’u teuluoedd a oedd yn elwa o raglen Dechrau’n Deg o 18,000 i
36,000 erbyn 2016. Cyflawnwyd hyn drwy ehangu’r ardaloedd lle mae’r rhaglen ar gael. Mae
Dechrau’n Deg yn targedu’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae’r rhaglen wedi’i
thargedu i ardaloedd lle mae llawer o blant yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim a lle mae
cyfrannau uchel o blant o dan 4 oed yn byw mewn aelwydydd sy’n derbyn budd-daliadau sy’n
gysylltiedig ag incwm. Ehangodd y rhaglen i ardaloedd ychwanegol rhwng 2012 a 2016. Bydd
hyn yn cael effaith ar y ddarpariaeth gofal plant gan y bydd mwy o blant rhwng 2 a 3 blwydd
oed yn gallu cael gofal plant am ddim. Bydd hynny’n golygu bod angen rhagor o leoedd i blant
iau ac felly mwy o ymarferwyr gofal plant gan mai 1 i 4 yw’r gymhareb oedolyn i blant i blant o
dan 3, o’i gymharu ag un oedolyn i bob 8 plentyn i’r rhai dros 3 oed. Canlyniad hyn yw cynnydd
arwyddocaol yn y ddarpariaeth sydd ei hangen mewn ardaloedd Dechrau’n Deg a thwf yn y
sector gofal plant yng Nghymru gyfan.

30 aw r o ofa l pla nt am d d i m

R
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Mae Dechrau’n Deg yn canolbwyntio ar adnabod unrhyw anghenion yn gynnar ac ar wneud
ymyriadau ar yr adeg gywir. Mae Dechrau’n Deg yn
adeiladu ar ymyriadau ymwelwyr iechyd sy’n cael eu
Geiriau
darparu i bob plentyn yng Nghymru, yn seiliedig ar
allweddol
Raglen Plant Iach Cymru. Mae rhaglen iechyd
Dechrau’n Deg yn darparu ymyriadau mwy rheolaidd
Ymyriadau
ac aml i blant yn ogystal â Rhaglen Plant Iach Cymru.
Hawliau
Gall ymwelwyr iechyd ofyn am gefnogaeth gan dîm
amlddisgyblaethol o weithwyr proffesiynol eraill.

D

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu nifer yr oriau o ofal plant am ddim sydd ar gael
i rieni sy’n gweithio yng Nghymru. Erbyn hyn mae gan blant 3–4 oed hawl i gael 30 awr o
ofal plant am ddim os yw’r ddau riant yn gweithio, neu os ydyn nhw’n byw mewn aelwyd
gydag un rhiant yn unig ac mae’r rhiant hwnnw’n gweithio. Bydd hyn eto yn newid strwythur
y ddarpariaeth gofal plant yng Nghymru gan y bydd rhagor o rieni’n gweithio oherwydd y
bydd gofal plant yn fwy fforddiadwy. Bydd mwy o angen am warchodwyr plant, meithrinfeydd,
grwpiau chwarae a Chylchoedd Meithrin sydd wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru,
ac wedi’u rheoleiddio ganddi, er mwyn darparu rhagor o ddarpariaeth. Oherwydd hyn bydd
angen rhagor o ymarferwyr gofal plant cymwys. Hefyd, mae’r ddarpariaeth hon yn aml yn cael
ei chynnig mewn dosbarthiadau cyn-ysgol mewn ysgolion cynradd Awdurdodau Lleol, gyda
llawer o ysgolion yng Nghymru yn gostwng yr oedran pan all plant ddechrau’r ysgol o bedair
i dair blwydd oed. Mae llawer o ysgolion yn cynnig hanner diwrnod yn yr ysgol i blant tair oed
tan y tymor ar ôl eu pen-blwyddyn yn bedair oed, gyda gweddill eu gofal plant am ddim yn
cael ei gynnig gan ddarparwyr nas cynhelir, fel Grwpiau Chwarae a Chylchoedd Meithrin neu
ddarpariaeth breifat gan feithrinfeydd a gwarchodwyr plant.
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A

O ganlyniad, mae gwasanaethau Gofal Plant mwy integredig mewn ardaloedd lleol gyda
phob darparwr yn cydweithio i ddarparu’r hyn sy’n cael ei alw’n ofal ‘cofleidiol’ i blant
rhieni sy’n gweithio. Mae hyn yn golygu bod plant yn mynd i ysgol gynradd yn y bore ac
at warchodwr plant, i feithrinfa neu Gylch Meithrin yn y prynhawn, gyda’r prydau bwyd
yn cael eu darparu drwy becynnau bwyd neu brydau ysgol/meithrinfa. Canlyniad hyn yw
rhagor o weithio amlasiantaethol a bod angen i athrawon, ymarferwyr a gwarchodwyr plant
gydweithio er mwyn bodloni anghenion plant drwy weithio amlasiantaethol. Defnyddir
dyddiaduron, ffotograffau ac adroddiadau dyddiol fel bod pob gweithiwr proffesiynol sy’n
ymwneud â gofal y plentyn a’r rhieni yn gwybod am anghenion, cynnydd, a chyflawniadau’r
plentyn ac am unrhyw faterion neu broblemau datblygiadol yn ddyddiol. Felly, mae’r plentyn
yn cael gofal ac addysg barhaus ac integredig.

R

Stra tega et h y Gy mra eg –
Dw yieith rwy dd

D

Yn ‘Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant’, nod y
Llywodraeth yw sicrhau bod digon o ymarferwyr sy’n siarad Cymraeg a gwasanaethau Cymraeg
ar gael yn y sectorau Blynyddoedd Cynnar a gofal plant fel bod rhieni’n gallu cael eu cefnogi i
fagu plant yn ddwyieithog. Y strategaeth ar gyfer darpariaeth gofal plant yw bod ymarferwyr
Blynyddoedd Cynnar a gofal plant yng Nghymru yn weithwyr proffesiynol â llawer o sgiliau,
ac mae’r Gymraeg yn rhan bwysig o’r sgiliau hyn. Fel ymarferydd gofal plant, mae cyfathrebu
â phlant a’u teuluoedd, ag aelodau eraill o staff ac â sefydliadau fel Arolygiaeth Gofal Cymru
yn rhan hanfodol o’r rôl. Mae cyfathrebu yn newis iaith y plentyn a’r teulu yn bwysig er mwyn
sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu bodloni. Mae’n bwysig i bob ymarferwr sicrhau
ei fod yn gwella ei sgiliau iaith Gymraeg ac yn defnyddio’r sgiliau hyn gymaint â phosibl yn y
lleoliad.
Mae’n bwysig bod gan ddarparwyr gofal plant bolisi iaith Gymraeg a’u bod yn annog
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A

Mae’n rhan o gynllun deng mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol y gweithlu
Blynyddoedd Cynnar er mwyn adeiladu gweithlu mwy amrywiol. Mae mwyafrif y rhai sy’n
gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru yn fenywod gwyn sy’n dweud eu bod yn
Gymraeg neu’n Brydeinig. Mae Llywodraeth Cymru eisiau cyflwyno rhagor o amrywiaeth, gan
gynnwys annog rhagor o ddynion i weithio yn y Blynyddoedd Cynnar. Bydd y dynion hyn yn
fodelau rôl cadarnhaol i fechgyn ac yn eu hannog i ystyried gyrfaoedd yn y Blynyddoedd Cynnar
eu hunain. Nod Llywodraeth Cymru yw bod y gweithlu Blynyddoedd Cynnar yn adlewyrchu ein
cymdeithas ehangach yn fwy. Bydd hyn yn cyfoethogi profiadau plant yn y lleoliad.

D

R
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dwyieithrwydd mewn plant a staff. Dylai ymarferwyr sy’n gweithio yn y lleoliad yn barod fod yn
gwella eu Cymraeg yn rhan o’u datblygiad proffesiynol parhaus. Mae angen i leoliadau sicrhau
bod digon o ymarferwyr sy’n siarad Cymraeg er mwyn gofalu am blant yn eu hiaith gyntaf neu
eu dewis iaith. Wrth gyflogi staff newydd, dylai’r sgiliau iaith Gymraeg sydd eu hangen fod yn
rhan o’r broses recriwtio. Dylai proffil iaith plant yn y lleoliad gael ei ystyried er mwyn sicrhau
bod digon o siaradwyr Cymraeg ar gael i fod yn weithwyr allweddol i blant sy’n siarad Cymraeg
a’u rhieni.
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Pennod 25: Goblygiadau natur newidiol darpariaeth Gofal
Plant i rolau’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud ag ef

C yfleoed d g y rfa eha ng ac h a
datb lygiad sg ilia u

R

A

FT

Bydd y newidiadau i natur darpariaeth gofal plant yng Nghymru yn effeithio ar bob agwedd
ar sector y Blynyddoedd Cynnar a gofal plant, gan gynnwys ar rolau gweithwyr proffesiynol.
Yn y cynllun gweithlu Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar, mae Llywodraeth Cymru
wedi amlinellu ei nodau i ddarparu cyfleoedd gyrfa ehangach i’r rhai sy’n gweithio yn y sector
gofal plant. Er mwyn cefnogi datblygiad proffesiynol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno
llwybr gyrfa pendant ar gyfer dilyniant y tu hwnt i gymhwyster Lefel 3 gan gynnwys mapio
cymwysterau gofal plant i broffesiynau eraill, fel addysgu a gwaith chwarae. Drwy gyflawni
ei gweledigaeth deng mlynedd, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cymwysterau newydd
ar lefelau 4 a 5 er mwyn cefnogi llwybr galwedigaethol sy’n galluogi ymarferwyr i symud
ymlaen yn eu gyrfaoedd. Hefyd, datblygwyd fframwaith cenedlaethol newydd o gymwysterau
a hyfforddiant a ddatblygwyd ar y cyd â Gofal Cymdeithasol Cymru, sy’n amlinellu safonau
ymarfer y sector. Diffiniwyd y llwybr gyrfa i ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar fel ei bod hi’n
haws i ymarferwyr ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth a symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.
Wrth ochr hyn, mapiwyd llwybrau dilyniant i broffesiynau eraill yn y gweithlu plant ehangach.
Mae hyn yn cynnwys modiwlau hyfforddi dewisol er mwyn i ymarferwyr ddatblygu sgiliau ac
arbenigedd fel Gweithwyr Cymorth Iechyd, cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol,
datblygiad lleferydd ac iaith a’r Cyfnod Sylfaen.

D

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sefydlu cymwyseddau galwedigaethol mewn
graddau astudiaethau’r Blynyddoedd Cynnar a phlentyndod a bydd yn gweithio i gefnogi
graddedigion i agor eu lleoliadau gofal plant eu hunain. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru yn
gweithio gyda Chyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC Cymru) i gefnogi
datblygiad y gweithlu Gwaith Chwarae fel bod ymarferwyr yn gallu symud ymlaen drwy’r
cymwysterau a chaffael sgiliau yn y sector chwarae.

G weith io mewn t îm/cyd w e i t h i o
Nod Llywodraeth Cymru yw darparu rheoleiddiad a chefnogaeth i sectorau’r Blynyddoedd
Cynnar a gofal plant. Er mwyn datblygu’r sector, bydd yn gweithio mewn partneriaeth ag
amrywiaeth o sefydliadau.
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Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol wrth sicrhau darpariaeth gofal
plant leol, ac maen nhw’n gweithio mewn partneriaeth â lleoliadau,
gan gynnwys y rhai hynny yn y sector nas cynhelir, y sectorau preifat a
gwirfoddol, gan gynnwys:
• Dechrau’n Deg
• Lleoliadau’r Cyfnod Sylfaen
• Lleoliadau preifat a gwirfoddol
• Gwarchodwyr plant
• Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC Cymru)

Cwlwm –
(Childcare
Wales
Learning
and Working
Mutually)

Cyfuniad o bum corff gofal plant yw Cwlwm sy’n gweithio mewn
partneriaeth er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i blant a’u
teuluoedd. Yn 2014 cafodd partneriaeth Cwlwm gyllid gan Lywodraeth
Cymru o’r Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd sy’n ceisio lleihau
anghydraddoldebau o ran iechyd, addysg a chanlyniadau economaidd
i blant sy’n byw mewn tlodi. Y nodau yw rhoi cefnogaeth ymarferol i
deuluoedd gan ganolbwyntio ar ofal plant o ansawdd sy’n hygyrch a
fforddiadwy, cynyddu cyfleoedd chwarae, rhoi gwybodaeth i deuluoedd
am gefnogaeth ariannol, ymgysylltu â theuluoedd nad yw eu lleisiau’n cael
eu clywed i’w helpu i gael mynediad at gefnogaeth a rhoi cyfleoedd i blant
gyfranogi mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.
Y pum corff sy’n rhan o Cwlwm yw:
• Clybiau Plant Cymru Kids’ Club
• Mudiad Meithrin (corff arweiniol)
• Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA Cymru)
• Y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar
(PACEY)
• Cymdeithas Darparwyr Cyn Ysgol Cymru (PPA Cymru)

A

FT

Awdurdodau
Lleol

R
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Gweithio mewn partneriaeth i gefnogi’r sector gofal plant

Gyda’r newidiadau i’r ddarpariaeth gofal plant yng Nghymru, mae mwy
o angen am gydweithio rhwng darparwyr gwahanol gan fod cynnig
Llywodraeth Cymru, 30 awr o ofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio, wedi
cynyddu nifer y plant sy’n cael eu horiau gan ddau ddarparwr neu ragor.
Nawr bydd ysgolion yn gweithio gyda gwarchodwyr plant, meithrinfeydd
a darparwyr sesiynau, fel grwpiau chwarae a Chylchoedd Meithrin,
yn ogystal â darparwyr gofal plant anffurfiol, fel teidiau a neiniau neu
ffrindiau’r teulu, a hynny er mwyn darparu gofal cofleidiol ac addysg i
lawer o blant. Mae hyn yn golygu cyfleu gwybodaeth ynghylch anghenion,
cynnydd, cyflawniadau a datblygiad plentyn i amrywiaeth o ymarferwyr,
lleoliadau a gofalwyr gwahanol, a phawb yn gweithio gyda’i gilydd er
budd pennaf y plentyn. Hefyd, mae angen i ysgolion a lleoliadau weithio
gyda’r awdurdod lleol, darparwyr hyfforddiant, y cyrff rheoleiddio ESTYN
ac Arolygiaeth Gofal Cymru er mwyn darparu gofal cyfannol i blant yng
Nghymru.

D

Lleoliadau ac
Ysgolion
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Ro la u sw y ddi uwch a m w y o
gyfrifold e b

FT

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu rolau swyddi uwch a swyddi o ansawdd
well yn sector y Blynyddoedd Cynnar a gofal plant yng Nghymru. Mae addysg gynnar a gofal
plant o ansawdd uchel yn cael effaith arwyddocaol ar ganlyniadau plant. Er mwyn darparu
hyn, mae’n hanfodol bod gan y gweithlu y sgiliau a’r wybodaeth orau i ddarparu gofal plant
o ansawdd uchel. Mae Llywodraeth Cymru, yn ei chynllun i’r sector, wedi datblygu dau nod
strategol, sef denu recriwtiaid newydd o ansawdd uchel i’r sector a chodi safonau a sgiliau’r
darparwyr a’r ymarferwyr gofal plant presennol. Er mwyn denu recriwtiaid newydd i’r sector,
mae Llywodraeth Cymru eisiau newid y canfyddiad bod gofal plant yn sector i ddisgyblion
sy’n ymadael â’r ysgol sydd â llai o ddiddordeb mewn proffesiwn mwy academaidd. Mae
Llywodraeth Cymru eisiau denu a chadw ymarferwyr o ansawdd uchel sy’n gallu bodloni
heriau’r degawd nesaf yn y sector hwn.

Profi eich gwybodaeth:

A

1. Amlinellwch ddau newid i’r ddarpariaeth gofal plant a fydd yn effeithio
ar rolau’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’r sector.

D

R

2. Esboniwch y ffyrdd y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu denu recriwtiaid o
ansawdd uchel i weithlu’r Blynyddoedd Cynnar.
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Uned 4

A

Adran 7

D

R

Rôl mentrau’r
llywodraeth a
deddfwriaeth gyfredol
i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i
blant a phobl ifanc yng
Nghymru
185

Cynnwys
Yn yr adran hon bydd dysgwyr yn cael gwybodaeth a dealltwriaeth
am rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a
gwella’r gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru.
Mae hyn yn cynnwys:
Pwysigrwydd diogelu plant a
phobl ifanc.

•

Cyfrifoldebau ac atebolrwydd
unigolion sy’n darparu gofal i
blant a phobl ifanc.

•

Nodau mentrau’r llywodraeth
a deddfwriaeth i wella’r gofal
a’r cymorth i blant a phobl
ifanc.

FT

•

(a) Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a
gwella’r gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

A

Ymhelaethiad

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:

Pwysigrwydd diogelu plant a
phobl ifanc a pham gallai fod
angen hyn o ran eu diogelu
rhag niwed, cam-drin (corfforol,
emosiynol neu seicolegol,
rhywiol, ariannol ac esgeuluso).

R

•

Mae diogelu’n ymwneud ag
amddiffyn plant a phobl ifanc
rhag cael eu cam-drin neu eu
hesgeuluso, ac ag addysgu’r
rhai o’u cwmpas i adnabod yr
arwyddion a’r peryglon. Mae

D

•
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hyn yn cynnwys: Atal (codi
ymwybyddiaeth a chynyddu
gwybodaeth, deall camdrin ac esgeuluso); Adnabod
(gwybod beth i’w wneud os
ydych chi’n ei weld); Adrodd ac
Ymchwilio; Diogelu; Cofnodi;
Deddfwriaeth (o dan Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant (Cymru) 2014); Y
canlyniadau gorau i unigolyn

Pennod 26: Pwysigrwydd diogelu plant a phobl ifanc

E gw yd d o r y Pwy s M wyaf

FT

Daeth ‘Mae Lles y Plentyn o’r Pwys Mwyaf’ yn egwyddor gyfreithiol yn y DU o dan Ddeddf
Plant 1989. Mae hyn yn golygu NA DDYLAI unrhyw
ystyriaethau eraill a allai fod yn berthnasol mewn
amgylchiadau gwahanol BYTH fod yn drech na hawl y
Geiriau
plentyn i gael ei ddiogelu rhag niwed. Mewn unrhyw
allweddol:
leoliad gofal plant, budd pennaf a lles y plentyn
O’r Pwys Mwyaf
yw’r ystyriaeth gyntaf ac sydd o’r pwys mwyaf. Mae
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
Datgelu
yn sail i’r egwyddor hon. Dyma’r ffactor pwysicaf pan
Dangosyddion
mae’r llysoedd yn gwneud unrhyw benderfyniad am
blentyn, mai lles y plentyn sydd o’r pwys mwyaf.

A

Pam m a e a ng en i ni dd i o g e l u p l an t

R

Ystyr diogelu yw’r holl gamau gweithredu rydyn ni’n eu gwneud er mwyn cadw plant yn
ddiogel rhag niwed. Mae plant yn agored i niwed ac yn dibynnu ar oedolion i'w diogelu.
Cyfrifoldeb pawb sy’n gweithio gyda phlant yw eu cadw’n ddiogel. Fel ymarferwr y
Blynyddoedd Cynnar neu ofal plant, eich rôl a’ch cyfrifoldeb chi yw diogelu plant yn y
lleoliad rhag cam-drin ac esgeuluso. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob lleoliad yng Nghymru
weithredu polisïau a gweithdrefnau er mwyn diogelu plant. Mae’n rhaid i bob ymarferwr
Blynyddoedd Cynnar a gofal plant sicrhau ei fod yn ymwybodol o fesurau diogelu ac yn
cydymffurfio â nhw er mwyn sicrhau llesiant a lles pob plentyn yn y lleoliad.

D

Mae polisïau a gweithdrefnau amddiffyn plant yn y lleoliad yn seiliedig ar ddeddfwriaeth
Llywodraeth Cymru i ddiogelu plant yng Nghymru. Mae amddiffyn plant yn broses sy’n
amddiffyn unrhyw blentyn sy’n dioddef, neu efallai yn dioddef o niwed arwyddocaol o achos
cam-drin neu esgeuluso.
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FT

Amddiffyn plant rhag niwed.
Atal niwed i iechyd a datblygiad plant.
Sicrhau bod plant yn cael gofal diogel ac effeithiol.
Sicrhau bod pob plentyn yn cael y canlyniadau gorau.
Mae gan bawb sy’n gweithio gyda phlant gyfrifoldebau diogelu tuag at blant. Mae’r
rhain yn cynnwys ymddwyn mewn ffordd nad yw’n gwneud i neb wynebu risg, adrodd
am bryderon y gall plentyn fod yn wynebu risg a sicrhau bod cam gweithredu'n
digwydd ynghylch pryder diogelu.

A

•
•
•
•
•
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Mae’n bosibl disgrifio diogelu fel camau gweithredu sy’n:

D

Dylai pob ymarferwr, athro a gweithiwr y Blynyddoedd Cynnar fod yn gyfarwydd â Pholisi Diogelu
ac Amddiffyn Plant ei leoliad a dylai wybod pwy yw’r swyddog diogelu neu’r person sy’n gyfrifol
am ddiogelu yn y lleoliad. Dylai pawb wrando ar safbwyntiau plant a’u hystyried bob amser ym
mhob mater ynghylch eu lles. Dylai plant gael esboniad eglur am unrhyw benderfyniadau sy’n
cael eu gwneud. Dylai anghenion a lles plentyn fod yng nghanol pob penderfyniad sy’n cael
ei wneud amdano. Dylai pawb wrando ar blant ac ystyried eu safbwyntiau ar bob cam. Dylai
plant gael eu gwneud i deimlo bod eu hanghenion a’u llesiant yng nghanol y penderfyniadau
sy’n cael eu gwneud amdanyn nhw. Dydy hyn ddim yn golygu o reidrwydd y byddan nhw
bob amser yn cytuno â’r camau gweithredu a’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud amdanyn
nhw, ond eu bod yn cael esboniad eglur am y rhesymau dros y penderfyniadau hyn. Os yw
ymarferydd yn pryderu bod plentyn neu berson ifanc yn wynebu risg o gam-drin, esgeuluso
neu niwed, mae’n rhaid iddo adrodd am y rhain i’r Gwasanaethau Cymdeithasol Plant.
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A r wyd d io n a Sy mpt o m au c am - d r i n
neu esgeuluso
Mae’n haws adnabod rhai arwyddion o gam-drin neu esgeuluso nag eraill, ond mewn llawer
o blant dydy arwyddion o niwed, cam-drin neu esgeuluso ddim yn amlwg bob amser. Mae
Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn cynnwys gwybodaeth er mwyn helpu ymarferwyr i adnabod
arwyddion o niwed, cam-drin neu esgeuluso.

•
•
•

Ecsbloetio neu gam-drin gan rywun y tu allan i’r teulu.
Cam-drin sy’n gysylltiedig ag arferion diwylliannol a chredoau.
Mae cam-drin neu esgeuluso oherwydd nodweddion gwarchodedig yn gallu golygu
bod rhai plant yn wynebu mwy o risg o rai ffurfiau ar niwed a cham-drin. Gall rhywedd,
rhywioldeb, anabledd ac ethnigrwydd achosi i blant wynebu mwy o risg o rai ffurfiau ar
niwed a cham-drin ac efallai na fydd y cam-drin hwn yn cael ei adrodd yn ddigonol.
Efallai na fydd gan blant ag anableddau neu anghenion dysgu ychwanegol
ddealltwriaeth neu sgiliau cyfathrebu er mwyn datgelu bod cam-drin neu esgeuluso yn
digwydd.

A

•

FT

Types of abuse or neglect that are difficult to identify

D

R

Hefyd, dylai ymarferwyr gofal plant a blynyddoedd cynnar sicrhau eu bod wedi cwblhau
hyfforddiant diogelu yn rhan o’u datblygiad proffesiynol parhaus. Mae Gweithdrefnau Diogelu
Cymru wedi’u cefnogi gan nifer o Ganllawiau Ymarfer Cymru Gyfan. Llywodraeth Cymru sy’n
cynhyrchu’r rhain i helpu ymarferwyr yng Nghymru drwy roi gwybodaeth am wahanol fathau o
gam-drin ac esgeuluso, ac am sut i adnabod arwyddion y gall plentyn fod yn wynebu risg. Mae
cam-drin ac esgeuluso yn gallu ymwneud ag un digwyddiad penodol neu gam-drin ac esgeuluso
parhaus sy’n cael effaith negyddol ar lesiant plentyn ac sy’n gallu cael effaith ar ei ganlyniadau
ymlaen i’w fywyd fel oedolyn. Mae cam-drin yn gallu bodyn ganlyniad nifer to o ganlyniad i
nifer o ffactorau fel rhieni’n camddefnyddio sylweddau, amgylchiadau teuluol gwael a straen
ar rieni. Mae problemau fel tlodi, diweithdra, ynysigrwydd cymdeithasol, iselder, problemau
iechyd meddwl, trais domestig a’r rhiant yn dioddef niwed neu gam-drin pan oedd yn blentyn,
yn gallu cael eu nodi fel ffactorau risg i gam-drin plant. Mae angen i ymarferwyr ddatblygu
ymwybyddiaeth o sut gall ffactorau risg effeithio ar allu rhianta ac ar iechyd a llesiant plentyn.
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Cam-drin corfforol Mae’n cynnwys:
– brifo plentyn
• ataliaeth gorfforol: fel clymu rhywun wrth wely, ei gloi mewn
neu berson ifanc
ystafell
yn fwriadol.
• anafu rhywun â llosgiadau, torri, slapio, bwrw, cicio, cnoi, tagu
• trywanu neu saethu
• peidio â rhoi bwyd neu sylw meddygol, drygio, atal rhywun rhag
cysgu
• ysgwyd neu daro babanod
• ffugio neu ysgogi afiechyd pan mae gofalwr yn mynd ati i hybu
rôl y plentyn fel claf drwy orliwio, peidio â thrin problemau go
iawn, dweud celwydd am afiechyd neu drwy wneud y plentyn yn
sâl

A

Arwyddion posibl:
Cleisiau: mae gan blentyn neu berson ifanc gleisiau â siâp llaw,
cwlwm, ffon, marc dannedd neu declyn. Mae cleisiau heb eu hachosi
gan gyflwr meddygol ac os yw’r esboniad dros y cleisiau yn anaddas.
Cnoadau, archollion toriadau a chreithiau: mae adroddiad am
farc cnoi dynol neu mae marc cnoi y credir ei bod hi’n annhebygol
mai plentyn bach sydd wedi’i achosi. Neu os oes gan blentyn
archolliondoriadau, crafiadau neu greithiau ac mae’r esboniad yn
anaddas, fel ar ardaloedd sydd o dan ddillad fel arfer (er enghraifft, y
cefn, y frest, yr abdomen, yr ardal genhedlol).
Anafiadau llosgi neu sgaldio: mae’r esboniad am yr anaf yn anaddas
neu dydy’r plentyn ddim yn symud yn annibynnol eto neu mae ar
unrhyw ardal meinwe feddal na fyddai disgwyl iddi ddod i gysylltiad
â gwrthrych poeth mewn damwain (er enghraifft, cefnau dwylo,
gwadnau traed, ffolennau, cefn), os oes hypothermia ar y plentyn ac
mae’r esboniad yn anaddas.
Toresgyrn: mae gan blentyn un neu ragor o doresgyrn heb gyflwr
meddygol sy’n achosi esgyrn brau neu os yw’r esboniad yn anaddas,
gan gynnwys: toresgyrn o oedrannau gwahanol, tystiolaeth pelydr X
o doresgyrn cudd. Er enghraifft, torasgwrn asennau mewn babanod.
Anafiadau i’r pen neu
Anafiadau i’r pen neu i’r ymennydd: Mae gan blentyn anaf i’r pen
neu i’r ymennydd heb fod trawma mawr wedi’i gadarnhau oherwydd
damwain neu heb fod achos meddygol hysbys, yn un neu ragor o’r
amgylchiadau canlynol:
• does dim esboniad neu mae’n anaddas
• mae’r plentyn o dan 3 blwydd oed
• hefyd mae gwaedlifoedd retinâu neu doresgyrn asennau neu
esgyrn hir.

D

R
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Arwyddion a symptomau gwahanol fathau o gam-drin
Mae cam-drin cyswllt yn ymwneud â gweithgareddau cyffwrdd
lle mae camdriniwr yn gwneud cyswllt corfforol â phlentyn. Mae’n
cynnwys:
• cyffwrdd unrhyw ran o’r corff yn rhywiol pa un a yw’r plentyn yn
gwisgo dillad ai peidio
• treisio neu dreiddio
• gorfodi neu annog plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau
rhywiol, gwneud i blentyn dynnu ei ddillad, a chyffwrdd yn
amhriodol

FT

Cam-drin
Rhywiol: Mae 2
fath gwahanol o
gam-drin plant yn
rhywiol. Yr enwau
arnyn nhw yw camdrin cyswllt a chamdrin digyswllt.

A

Mae cam-drin digyswllt yn ymwneud â pharatoi i bwrpas rhywiol,
perswadio plant i wneud gweithredoedd rhywiol dros y rhyngrwyd a
fflachio. Mae’n cynnwys:
• annog plant i wylio neu i glywed gweithredoedd rhywiol
• peidio â gweithredu i atal plentyn rhag gweld neu glywed
gweithredoedd rhywiol gan eraill
• cam-drin ar lein gan gynnwys gwneud, gweld neu ddosbarthu
delweddau o gam-drin plant, caniatáu i rywun arall wneud, gweld
neu ddosbarthu delweddau o gam-drin plant, dangos pornograffi
i blentyn
• ecsbloetio plentyn yn rhywiol er mwyn cael arian, pŵer neu
statws (ecsbloetio plant)

R

Arwyddion a dangosyddion posibl
Ymddygiad wedi cael ei rywioli, mae plentyn ifanc yn dangos
ymddygiad wedi’i rywioli neu ddiddordeb rhywiol o hyd. Mae
ymddygiad rhywiol plentyn neu berson ifanc yn ddiwahân, yn
rhagaeddfed neu’n orfodol.

D

Symptomau ac arwyddion; drwgdybiwch gam-drin rhywiol:
Os oes gan blentyn lid, anaf, gwaedu neu chwyddo yn yr ardal
genhedlol heb esboniad meddygol.
Os oes gan blentyn haint a drosglwyddir yn rhywiol fel gonorea,
chlamydia, syffilis, herpes gwenerol, hepatitis C.
Os yw menyw ifanc 15 oed neu iau yn feichiog.
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Mae ymddygiad rhianta amrywiol y mae’n bosibl ei ddisgrifio fel
esgeuluso:
Esgeuluso meddygol: peidio â rhoi gofal meddygol priodol.
Esgeuluso maethol: peidio â rhoi digon o sylw i ddeiet y plentyn, a all
fynd yn ordew neu fethu ffynnu.
Esgeuluso goruchwylio: peidio â rhoi’r arweiniad a’r oruchwyliaeth
sy’n sicrhau bod y plentyn yn ddiogel ac wedi’i amddiffyn rhag niwed.
Esgeuluso addysgol: peidio â sicrhau bod plentyn yn cael addysg
briodol neu beidio â darparu amgylchedd sy’n galluogi’r plentyn i
gyflawni ei botensial gwybyddol.
Esgeuluso corfforol: peidio â rhoi’r gofal corfforol angenrheidiol
i’w oedran a’i ddatblygiad neu fyw mewn amgylchedd aniach neu
anniogel.
Esgeuluso hunaniaeth: peidio â bodloni anghenion plentyn neu
berson ifanc o ran, er enghraifft, diwylliant, crefydd, rhywedd a
rhywioldeb.
Arwyddion a dangosyddion posibl
Mae esgeuluso posibl yn y cartref:
• os oes gan blentyn blâu difrifol a chyson, fel clefyd crafu neu lau
pen
• os yw dillad neu esgidiau plentyn yn aml yn amhriodol (er
enghraifft, i’r tywydd neu i faint y plentyn)
• os yw plentyn yn drewi ac yn frwnt/yn fudr yn gyson
• os ydych chi’n sylwi neu’n clywed sawl gwaith am bethau fel hyn
ynghylch amgylchedd cartref plentyn
o bod ganddo hylendid gwael sy’n effeithio ar iechyd plentyn
o bod diffyg bwyd yno
o ei fod yn anniogel ar gyfer cam datblygiad y plentyn
• bod plentyn yn dangos twf gwael oherwydd deiet annigonol neu
amhriodol
• os yw’r esboniad am anaf yn awgrymu diffyg goruchwyliaeth
ddigonol, os nad yw plentyn neu berson ifanc yn cael gofal gan
berson sy’n gallu rhoi gofal digonol
• os yw rhieni neu ofalwyr yn methu rhoi triniaeth a ragnodwyd
i’w plentyn neu’n methu mynychu apwyntiadau dilynol sy’n
angenrheidiol i iechyd a lles eu plentyn
• os nad yw rhieni neu ofalwyr yn ymgysylltu â rhaglenni hybu
iechyd plant perthnasol sy’n cynnwys: imiwneiddio, adolygiadau
iechyd a datblygiad, sgrinio.

A

Esgeuluso – Mae
esgeuluso plant yn
fethiant ar ran y
rhiant neu’r gofalwr
i fodloni anghenion
gofal a datblygiadol
y plentyn. Gall
hyn fod oherwydd
materion rhianta
fel camddefnyddio
cyffuriau ac alcohol.
Dydy esgeuluso
ddim yr un fath
â thlodi ac mae’n
digwydd hyd yn oed
os oes gan rieni neu
ofalwyr yr arian a’r
adnoddau i ofalu
am y plentyn a’i
rianta’n iawn.
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Diogelu a D eddf Gwa s an ae t h au
C ym d eith a sol a Llesian t ( C y m r u )
2 014

FT

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud hi’n ddyletswydd
ar bob ysgol, lleoliad a sefydliad sy’n gweithio gyda phlant i adrodd os yw plentyn yn wynebu
risg. Os yw ymarferydd yn credu bod plentyn yn wynebu risg o niwed ar hyn o bryd, mae’n
rhaid iddo ffonio’r Heddlu ar 999. Os oes gan ymarferwyr bryderon bod plentyn yn wynebu
risg o niwed, mae’n gyfrifoldeb arnyn nhw i adrodd hyn ac i beidio â thybio y bydd rhywun arall
yn gwneud. Wedyn, bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol Plant neu’r Heddlu yn cysylltu â nhw
i gadarnhau y byddan nhw’n gwirio am y pryder sydd wedi’i adrodd. Mae gan y Gwasanaethau
Cymdeithasol a’r Heddlu bwerau statudol i ymchwilio i gam-drin neu esgeuluso posibl. Mae’n
rhaid gwneud adroddiad bryd bynnag mae gan ymarferydd bryderon am blentyn sy’n profi
neu’n wynebu cam-drin, esgeuluso neu fathau eraill o niwed.

A

A dn a b od ca m- drin neu e s g e u l u s o ac
a d r od d a mda ny n nhw

D

R

Mae’n hanfodol bod pob ymarferydd yn ymwybodol o arwyddion niwed, cam-drin neu
esgeuluso fel y gall adnabod bod plentyn yn wynebu risg posibl. Efallai mai un arwydd neu
ffactor risg sydd bod plentyn yn dioddef o gam-drin neu esgeuluso. Mae’n bwysig i ymarferwyr
rannu pryderon ag ymarferwyr neu weithwyr proffesiynol eraill a allai fod â phryderon hefyd.
Gall un digwyddiad fod yn rhan o batrwm, a phetai’n cael ei adrodd, byddai’n sicrhau bod
gan y Gwasanaethau Cymdeithasol Plant gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl am blentyn
unigol er mwyn gweld y darlun llawn a deall a oes angen ystyried bod plentyn yn wynebu
risg. Dylai ymarferwyr drafod digwyddiadau, pryderon a gwybodaeth am y plentyn â’r Person
Diogelu Dynodedig ar gyfer eu lleoliad. Bydd y person hwn yn rhoi cyngor a chymorth i wneud
penderfyniad o ran a ddylai’r wybodaeth gael ei hadrodd i’r Gwasanaethau Cymdeithasol
Plant, yr Heddlu neu’r ddau.

Datgelu a C ho fnodi
Pan mae plentyn yn dweud wrth oedolyn y mae’n ymddiried ynddo am niwed, cam-drin
neu esgeuluso, ‘datgelu’ yw’r enw ar hyn. Dylai ymarferwyr fod yn ymwybodol o amddiffyn
plant, a hyfforddiant yn y maes, er mwyn sicrhau eu bod yn ymateb yn briodol pan mae
plentyn yn datgelu cam-drin neu esgeuluso, amdano ei hun neu am blentyn arall. Mae
angen i ymarferwyr fod yn barod i wrando ar blentyn a chlywed beth mae’n ceisio ei fynegi,
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Beth dylech chi ei wneud os yw plentyn yn datgelu ei fod yn cael ei gam-drin?
Dylai ymarferwyr aros yn ddigynnwrf a dangos cefnogaeth i’r plentyn drwy’r amser wrth
iddo ddatgelu.

•

•

Derbyn: Dylai ymarferwyr wrando ar beth mae’r plentyn yn ei ddweud a pheidio â
dangos sioc neu anghrediniaeth. Os yw plentyn yn credu nad yw’n cael ei gredu, fydd
e ddim yn datgelu. Derbyniwch beth sy’n cael ei ddweud heb roi barn. Cymerwch beth
mae’r plentyn yn ei ddweud o ddifrif.
Cysuro: Dylai ymarferwyr gysuro’r plentyn, ond heb wneud addewidion na allan nhw
eu cadw, fel, ”bydd popeth yn iawn nawr”. Dywedwch wrth y plentyn nad yw wedi
gwneud dim byd o’i le ac y bydd yn cael ei gymryd o ddifrif. Mae’n bwysig peidio ag
addo cyfrinachedd gan fod ar ymarferwyr ddyletswydd i adrodd am bryderon. Dylai
ymarferwyr esbonio i’r plentyn y bydd angen i chi ddweud wrth y rhai sy’n amddiffyn
plant. Cofiwch gydnabod mor anodd y buodd hi i’r plentyn siarad. Mae’n anodd iawn i
blentyn ddod i sôn am gam-drin.
Ymateb: Gwrandewch yn dawel, yn astud ac yn amyneddgar. Peidiwch â thybio neu
ddod i gasgliadau. Peidiwch ag ymchwilio neu benderfynu a yw’r plentyn yn dweud y
gwir. Mae honiadau o gam-drin plant yn gallu arwain at ymchwiliad troseddol; mae’n
bwysig peidio â chyfaddawdu ymchwiliad gan yr heddlu. Gofynnwch i’r plentyn esbonio
i chi yn ei eiriau ei hun beth ddigwyddodd, ond peidiwch â gofyn cwestiynau arweiniol.
Cyfathrebwch â’r plentyn mewn ffordd sy’n briodol i’w oedran, ei ddealltwriaeth a’i
ddewisiadau. Mae hyn yn hanfodol i blant ag anableddau ac i’r rhai nad yw Saesneg
yn ddewis iaith iddyn nhw. Ewch â’r cyfeiriad yn uniongyrchol at y Person Diogelu
Dynodedig yn y lleoliad. Peidiwch â thrafod yr achos ag unrhyw un y tu allan i’r tîm
amddiffyn plant.
Cofnodi: Gwnewch nodiadau byr a’u hysgrifennu’n fanwl cyn gynted â phosibl.
Peidiwch â dinistrio eich nodiadau gwreiddiol rhag ofn bydd eu hangen nhw ar Lys
barn. Cofnodwch y dyddiad, yr amser, y lle, y geiriau a ddefnyddiodd y plentyn a sut
roedd y plentyn yn ymddangos, byddwch yn benodol. Cofnodwch yr union eiriau a
ddefnyddiwyd; gan gynnwys unrhyw regfeydd neu fratiaith. Cofnodwch ffeithiau,
gosodiadau a phethau y mae’n bosibl eu harsylwi, nid dehongliadau.

A

•
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ac ymateb mewn ffordd briodol a diogel. Mae’n anodd iawn i blentyn sôn am gam-drin ac
esgeuluso. Bydd camdrinwyr yn dweud wrth y plentyn y bydd yn mynd i helynt os bydd
yn datgelu cam-drin, neu bydd y plentyn a’i deulu yn cael eu niweidio. Yn aml, mae plant
yn credu mai nhw sydd ar fai am gael eu cam-drin a hefyd maen nhw’n ceisio amddiffyn y
camdriniwr rhag mynd i helynt, yn enwedig os mai rhiant sy’n cam-drin, oherwydd eu bod
yn ofni y bydd rhywun yn mynd â nhw o’u cartref ac oddi wrth eu teulu. Dydy rhai plant byth
yn datgelu iddyn nhw gael eu cam-drin neu maen nhw’n aros tan y byddan nhw’n oedolion.
Oherwydd hyn mae’r cam-drin yn parhau ac mae canlyniadau negyddol yn y dyfodol.
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A

Yn aml, mae plant yn datgelu cam-drin drwy chwarae neu wrth i ymarferwyr nodi pryderon
drwy eu hymddygiad neu newidiadau i’w hymddygiad. Yn y gorffennol buodd achosion
lle mae plant wedi ceisio rhoi gwybod i bobl iddyn nhw gael eu cam-drin ond wnaeth
ymarferwyr ddim adnabod hyn a pharhau wnaeth y cam-drin. Mae pethau’n gallu rhwystro
plentyn rhag datgelu, fel anawsterau cyfathrebu oherwydd nad Saesneg neu Gymraeg yw
iaith gyntaf y plentyn. Dyma pam mae defnyddio cyfieithwyr a chymhorthion cyfathrebu
eraill mor bwysig er mwyn i’r plentyn allu cyfathrebu’n llawn.

A t a l c a m- drin a c esg eu l u s o

R

Mae’n bwysig ceisio atal cam-drin rhag digwydd a dylai fod gan bob lleoliad ddull plentynganolog wedi’i seilio ar bolisi dim goddefgarwch tuag at gam-drin ac esgeuluso. Mae
Llywodraeth Cymru yn credu mewn ymyrryd yn gynnar er mwyn lleihau’r risg o blant yn cael
eu cam-drin ac mae hi’n cynnig cymorth i sefydliadau sy’n gweithio i atal cam-drin plant.

D

Mae rhai o’r ymyriadau atal cam-drin plant mwyaf cyffredin yn cynnwys hyfforddiant ac
addysg i staff a gwirfoddolwyr; codi ymwybyddiaeth; rhoi gwybodaeth a chyngor; eiriolaeth;
polisïau a gweithdrefnau; cysylltiadau cymunedol; deddfwriaeth a rheoleiddio.
Mae Stop It Now! Cymru wedi bod yn gweithio ledled Cymru gydag awdurdodau lleol,
byrddau diogelu lleol, heddluoedd, Llywodraeth Cymru, y sector gwirfoddol, a gyda
theuluoedd a chymunedau. Maen nhw’n gweithio i wneud plant a phobl ifanc Cymru yn fwy
diogel drwy’r pethau hyn:
•

Darparu gwybodaeth am gamau ataliol y mae oedolion yn gallu eu gwneud er mwyn
amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol.
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Addysgu sesiynau i rieni a gofalwyr ar gadw plant yn ddiogel rhag cam-drin rhywiol.

•

Gweithio ar lefel grwpiau ac unigolion gyda rhieni a theuluoedd er mwyn atal camdrin plant yn rhywiol.

•

Cyflwyno hyfforddiant amddiffyn a diogelu plant i weithwyr proffesiynol
amlasiantaethol.

•

Project cadw plant yn ddiogel – sesiynau addysg i’r cyhoedd.

A

FT

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyllid i Stop it Now! Cymru i ddarparu sesiynau addysg i’r
cyhoedd er mwyn sicrhau bod rhieni, gofalwyr, gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr sy’n
gweithio gyda phlant a theuluoedd yn cael yr hyfforddiant a’r sgiliau i’w helpu i atal cam-drin
plant. Mae hyn yn cynnwys cynnig cyfleoedd hyfforddi i weithwyr proffesiynol a diwrnodau
hyfforddi amlasiantaethol, yng Ngogledd a De Cymru er mwyn i weithwyr proffesiynol drafod
atal cam-drin plant yn rhywiol. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi tair blynedd o gyllid iddyn
nhw i ddarparu ymyrryd yn gynnar i deuluoedd agored i niwed neu sy’n wynebu risg yng
Nghymru. Mae hyn yn cynnwys rhaglen o sesiynau Parents’ Protect Plus i rieni sydd wedi’u
nodi fel rhai sy’n ‘wynebu risg’ neu sydd ag angen ymyrryd yn gynnar o ran cam-drin plant
yn rhywiol neu ecsbloetio plant, ac ymyrryd yn gynnar i deuluoedd agored i niwed neu sy’n
‘wynebu risg’ lle mae cam-drin rhywiol wedi digwydd, lle mae honiadau wedi’u gwneud neu
lle nodwyd bod cynnydd yn y risg o gam-drin yn digwydd.

Profi eich gwybodaeth:

1. Esboniwch beth yw diogelu.

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

•

2. Amlinellwch gyfrifoldebau gweithwyr gofal plant mewn perthynas â diogelu plant.

D

3. Trafodwch pa gamau gweithredu y dylai ymarferwr gofal plant ei wneud os yw
plentyn yn datgelu bod cam-drin yn digwydd.
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Pennod 27: Cyfrifoldebau ac atebolrwydd unigolion sy’n
darparu gofal i blant a phobl ifanc

Cynnwys

Ymhelaethiad

FT

(a) Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Cyfrifoldebau ac atebolrwydd unigolion sy’n darparu gofal i blant a phobl ifanc:
rhwymedigaeth i hybu diogelwch a
llesiant plant a phobl ifanc

∙

adnabod arwyddion bod plentyn
wedi dioddef niwed neu ei fod yn
wynebu risg o niwed

∙

cyfeirio pryderon i’r Gwasanaethau
Cymdeithasol neu i’r Heddlu

∙

cyfrifoldebau sefydliadau sy’n

darparu gofal i blant a phobl ifanc:
dilyn canllawiau a deddfwriaeth
y llywodraeth; defnyddio
gweithdrefnau fetio priodol wrth
recriwtio gweithwyr newydd; rhoi
hyfforddiant i adnabod arwyddion
cam-drin; adrodd am bryderon;
gofynion cyfrinachedd a gofynion
adrodd/torri cyfrinachedd;
eiriolaeth e.e., SNAP Cymru.

A

∙

R

Rhw ym ed ig a et h y r Y m ar f e r y d d i h y b u
di ogelw ch a llesia nt pl an t a p h o b l
i f an c

D

Mae ar bob ymarferwr gofal plant ddyletswydd gofal i’r plant y mae’n gweithio gyda nhw er
mwyn hybu eu diogelwch a’u llesiant. Mae llawer o egwyddorion allweddol sy’n sail i ddiogelu
plant ac i sicrhau eu lles, eu diogelwch a’u llesiant.
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Egwyddorion allweddol sy’n sail i ddiogelu plant yn y lleoliad:

•

•

•
•

•

FT

•
•
•

A

•
•

Lles y plentyn sydd o’r pwys mwyaf bob amser.
Anghenion plentyn ddylai gael eu rhoi’n gyntaf.
Mae pawb yn gyfrifol am ddiogelu a dylai pob ymarferydd mewn lleoliad weithredu’n
amserol a gyda’i gilydd i ymateb i unrhyw bryderon am lesiant plentyn.
Mae plant yn dysgu ac yn datblygu orau mewn amgylchedd sy’n eu galluogi.
Mae plant yn unigryw, yn dysgu’n barhaus ac yn gallu dod yn wydn, yn alluog ac yn
hyderus.
Mae plant yn dysgu ac yn datblygu mewn ffyrdd gwahanol ac ar gyflymder gwahanol.
Mae plant yn dysgu cryfder ac annibyniaeth o berthnasoedd cadarnhaol.
Mae angen i bob ymarferydd ddeall sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a allai
awgrymu cam-drin a sut i ymateb a gwneud cyfeiriadau amddiffyn plant.
Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym ym mis Ebrill
2016. Mae’n darparu fframwaith cenedlaethol i bob asiantaeth sy’n gweithio gyda
phlant i ymuno mewn partneriaeth i ddiogelu plant yn effeithiol yng Nghymru.
Ar lefel leol, mae byrddau diogelu plant rhanbarthol yn cydlynu ac yn sicrhau
effeithiolrwydd y gwaith i amddiffyn a hybu lles plant. Nhw sy’n gyfrifol am bolisi,
gweithdrefnau a chanllawiau amddiffyn plant lleol.
Mae angen i bob darparwr gofal plant weithredu polisïau a gweithdrefnau diogelu
cadarn ar gyfer ei leoliad, sy’n nodi sut i ymateb i bryderon am blant a sut i’w cofnodi.
Dylai pob darparwr sicrhau bod ei bolisïau yn cyd-fynd â pholisïau diogelu ei fwrdd
diogelu plant rhanbarthol. Bydd Arolygiaeth Gofal Cymru yn archwilio hyn i weld bod
cydymffurfio’n digwydd.
Mae angen i leoliadau sicrhau bod pob aelod o staff a phob gwirfoddolwr yn deall eu
polisïau a’u gweithdrefnau ac yn gallu eu gweithredu.

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

•
•
•

D

Ad n a b o d a rwy ddion a s y m p t o m au
o gam -drin a chy feiri o p r y d e r o n i ’ r
Gwa san a et ha u C y md e i th as o l n e u i ’ r
Hed d lu
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Mae ar bob ymarferwr ddyletswydd gofal statudol i’r plant yn ei ysgol neu ei leoliad. Mae’r
ddyletswydd hon yn cynnwys sicrhau bod trefniadau diogelu yn eu lle i hybu iechyd aelodau
mwyaf agored i niwed y gymdeithas ac i’w hamddiffyn. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud hi’n eglur bod dyletswydd ar bob gweithiwr proffesiynol
sy’n gweithio gyda phlant i ddiogelu lles plant a phobl ifanc ac i adrodd i’r awdurdod lleol pan
mae ganddo achos rhesymol i amau bod plentyn yn wynebu risg. Mae dyletswydd gyfreithiol
ar ymarferwyr i adrodd am bryderon ac i weithredu i ddiogelu lles a diogelwch plentyn neu

Cyfrifoldebau ac atebolrwydd unigolion sy’n darparu gofal i blant a phobl ifanc

FT

berson ifanc sy’n wynebu risg. Dylai unrhyw ymarferydd sy’n canfod arwyddion posibl o
esgeuluso neu gam-drin mewn plentyn weithredu ar unwaith. Mae dyletswydd ar bob
ymarferydd i fod yn effro i ddangosyddion posibl cam-drin ac esgeuluso, i fod yn gyfarwydd â’r
gweithdrefnau lleol ar gyfer hybu a diogelu lles plant a phobl ifanc sy’n wynebu risg, ac i ddeall
egwyddorion cyfrinachedd a rhannu gwybodaeth.

D

R

A

Mae plentyn yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso pan mae rhywun yn achosi niwed neu’n
methu gweithredu i atal niwed. Mae cam-drin yn gallu digwydd yn y teulu neu’r tu allan iddo
gan bobl gyfarwydd neu, yn llai aml, gan ddieithryn. Mae’r arwyddion a’r symptomau’n niferus
ond mae’n bosibl eu hadnabod drwy anaf, ymddygiad y plentyn neu ymddygiad y rhieni neu’r
gofalwyr. Y ffactorau mewn rhieni neu ofalwyr sy’n dangos pryderon ynghylch diogelu yw
cam-drin domestig, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, a phroblemau iechyd meddwl. Dylai
ymarferwyr weithredu ar unrhyw arsylwadau neu sylwadau sy’n codi amheuaeth am gamdrin neu esgeuluso drwy ddilyn polisïau a gweithdrefnau’r lleoliad a Gweithdrefnau Amddiffyn
Plant Cymru Gyfan (2008) neu drwy geisio cyngor ac arweiniad. Lle mae gweithwyr proffesiynol
yn ‘ystyried’ cam-drin ac esgeuluso plant, dylai gofnodi ei bryderon a’u hadrodd i’r person
diogelu dynodedig yn y lleoliad a cheisio cyngor. Fodd bynnag, pan mae’n ‘amau’ cam-drin
neu esgeuluso, dylai gyfeirio’r plentyn i’r Gwasanaethau Cymdeithasol a dilyn y broses yn y
‘Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan’ (2008).
Os yw ymarferydd yn amau cam-drin neu esgeuluso, dylai wneud y canlynol:

Gwrando ac Arsylwi
Nodwch arwyddion a symptomau ffeithiol cam-drin neu esgeuluso posibl neu a amheuir heb
ddychryn y plentyn neu rybuddio camdriniwr posibl, gwrandewch yn llawn cydymdeimlad ar
beth mae’r plentyn sy’n wynebu risg yn ei ddweud wrthoch chi, ond peidiwch â chytuno i beidio
â dweud wrth unrhyw un.
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Lle rydych chi’n poeni bod y plentyn neu’r person ifanc sy’n wynebu risg mewn perygl
uniongyrchol, mae’n rhaid i chi gysylltu â Thîm Gwasanaethau Cymdeithasol yr awdurdod lleol
priodol yn syth. Os oes anafiadau difrifol sydd angen rhagor o driniaeth feddygol, dylech ffonio
999 am yr Heddlu ac am ambiwlans ac yna cysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol.

FT

Rhannu Pryderon pryderon ac, os yw’n briodol,
adrodd

A

Rhowch wybod i’ch rheolwr, gweithiwr proffesiynol uwch neu aelod dynodedig o staff am eich
pryderon a thrafodwch nhw, yn dibynnu ar eich gweithdrefn ymarfer. Os oes angen, gofynnwch
am gymorth Tîm Diogelu yr awdurdod lleol. Ystyriwch a chytunwch a yw’n briodol i geisio cael
y plentyn neu’r person ifanc a/neu’r rhiant/gofalwr i gytuno i’r atgyfeiriad, neu iddo/iddyn nhw
gael gwybod am yr atgyfeiriad. Mae angen i chi ystyried a fyddai gwneud hynny’n golygu bod
y plentyn neu’r person ifanc yn wynebu mwy o risg o ddioddef niwed sylweddol. Ar ôl ystyried
a thrafod, os ydych chi’n teimlo bod atgyfeiriad diogelu yn briodol, dylech chi gysylltu â Thîm
Plant Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol dros y ffôn i adrodd am eich pryderon.
Dylech chi ddilyn hyn cyn pen 48 awr ag adroddiad ysgrifenedig.

ASTUDIAETH ACHOS

Mae Jake yn bedair blwydd oed ac yn ddiweddar, mae wedi dechrau dod i’r
lleoliad cyn ysgol â chleisiau heb eu hesbonio. Pan ofynnodd Osian, ei weithiwr
allweddol, i Jake sut roedd wedi brifo ei hun, gwrthododd ateb a rhedodd i’r tŷ
bach twt, a gwrthod dod allan. Pan gyrhaeddodd mam Jake i’w godi, esboniodd
Osian ei fod wedi sylwi ar y cleisiau a bod Jake wedi ypsetio pan ofynnodd
amdanyn nhw. Dywedodd mam Jake ei fod yn fachgen trwsgl, ac nad oedd hi’n
gwybod o ble roedd y cleisiau wedi dod. Gofynnodd Osian a oedd Jake wedi
gweld Meddyg a dywedodd ei fam nad oedd hi’n meddwl bod angen hyn gan
fod pob plentyn yn cael ergydion a chleisiau wrth chwarae.

D

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Perygl Uniongyrchol
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1.

Pa bryderon a ddylai fod gan Osian am les Jake?

2.

Beth dylai Osian ei wneud nawr?

3.

Pa arwyddion o gam-drin posibl sydd gan Jake?

Pennod 28: Cyfrifoldebau sefydliadau sy'n darparu gofal
i blant a phobl ifanc

Dilyn ca nlla wia u a ded d f w r i ae th y
L l ywod ra et h y n y ma rfe r o l

FT

Mae diogelu plant rhag niwed, cam-drin ac esgeuluso yn gyfrifoldeb ar bob ymarferydd
ac ar bob lleoliad gofal plant. Mae gan bob lleoliad bolisïau diogelu sy’n esbonio sut maen
nhw’n ceisio sicrhau bod pob plentyn yn ei ofal yn ddiogel, yn hapus ac yn ffynnu. Dylai fod
gan leoliadau awyrgylch ac ethos sy’n galluogi plant, staff a gwirfoddolwyr i fynegi unrhyw
bryderon a all fod ganddyn nhw yn agored. Mae pob polisi a gweithdrefn Amddiffyn Plant
yn cydymffurfio â Gweithdrefnau Diogelu Cymru 2020, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014, Deddf Plant 1989 a chanllawiau diogelu plant – Gweithio gyda’n Gilydd
o dan Ddeddf Plant 2004.

A

Polisïau a Hyfforddiant – Rhaid i BOB ymarferydd gael hyfforddiant am ddiogelu plant. Rhaid
diweddaru’r hyfforddiant bob tair blynedd. Rhaid i bob ymarferwr wybod pwy yw Swyddog
Diogelu Dynodedig y lleoliad gan mai ef/hi yw’r cyswllt ar gyfer ymdrin â phryderon am
ddiogelwch plentyn. Mae’n rhaid i sefydliadau sicrhau bod staff yn ymwybodol o Bolisi Diogelu
Plant y lleoliad a’r Ddyletswydd Atal sydd wedi’i chynnwys yn y polisi, sef y ddyletswydd i atal
eithafiaeth dreisgar. Mae’n rhaid i leoliadau sicrhau bod rhieni’n ymwybodol o’r Polisi Diogelu
Plant. Mae’n arfer da i rieni lofnodi iddyn nhw nodi eu bod wedi darllen y polisi.

D

R

Gweithdrefnau – Mae dyletswydd i rannu gwybodaeth am bryderon am ddiogelwch plentyn
â’r Gwasanaethau Cymdeithasol, ac efallai â’r Heddlu neu asiantaethau perthnasol eraill. Mae’n
bosibl gofyn am gyngor gan Dîm Diogelu Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol bob amser cyn
gwneud adroddiad. Mae’n rhaid anfon adroddiad i Arolygiaeth Gofal Cymru am unrhyw gwyn
sy’n ymwneud â diogelu plant. Dylai lleoliadau sicrhau bod rhifau cyswllt y Gwasanaethau
Cymdeithasol lleol yn weladwy a’u bod yn dilyn y cod ymarfer yn unol â’r Polisi Diogelu Plant.
Lle mae cyhuddiad yn cael ei wneud yn erbyn ymarferydd, mae’n rhaid ei wahardd o’r gwaith
tra mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwneud ymchwiliad ar y cyd â’r lleoliad. Mae’n rhaid
rhoi gwybod i Arolygiaeth Gofal Cymru yn syth am bob honiad o gam-drin.
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FT

Mae Sara yn ddeg oed ac mae’n byw gyda’i mam mewn fflat fach un ystafell
wely. Mae sglerosis gwasgaredig ymledol (MS) ar fam Sara ac weithiau mae hi’n
cael anhawster symud. Yn ddiweddar, mae mam Sara wedi esbonio i Delyth,
cynorthwyydd cymorth ystafell ddosbarth Sara, iddi gael anhawster gyda’i
hiechyd meddwl o ganlyniad i’w salwch a’i bod yn aml yn teimlo’n rhy isel i
godi o’r gwely. Yn ddiweddar, mae Sara wedi mynd yn dawel ac i’w chragen, a
phan ganmolodd Delyth hi am ei chynnydd gyda’i darllen, dywedodd Sara fod
ei darllen yn dda i ddim oherwydd ei bod hi’n dwp ac yn dda i ddim yn gwneud
popeth. Hefyd, mae Delyth wedi sylwi bod gwisg ysgol Sara yn llawer rhy fach
ac yn edrych yn frwnt yn aml. Mae rhai o’r plant eraill wedi bod yn chwerthin ac
yn gwneud sylwadau am hyn.
Pam dylai Delyth fod yn poeni am Sara?

2.

Pam gamau gweithredu y dylai Delyth eu gwneud?

3.

Sut gallai Delyth gefnogi Sara?

A

1.

Y Sa fona u Go fy nno l Ce n e d l ae t h o l
(NM S)
Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn archwilio lleoliadau’n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn
cadw at ddeddfwriaeth y Llywodraeth ar bob agwedd ar eu darpariaeth a’u gofal plant, gan
gynnwys diogelu. Os nad yw lleoliadau’n bodloni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol, efallai
bydd gorchymyn cydymffurfio yn cael ei roi iddyn nhw. Os nad ydyn nhw’n cydymffurfio cyn
pen yr amser a roddwyd, mae Arolygiaeth Cymru yn gallu cau’r lleoliad, tan iddyn nhw fodloni’r
safonau gofynnol. Mae’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol am Ddiogelu Plant isod.

D

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

ASTUDIAETH ACHOS:
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Cyfrifoldebau sefydliadau sy'n darparu gofal i blant a phobl ifanc

Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol
Safon 20: Amddiffyn plant
Canlyniad:

•

•

•

R

•

FT

•
•

Mae’r plant yn cael eu hamddiffyn rhag niwed a cham-drin ac mae’r rhieni’n hyderus
bod pob cam posibl yn cael ei gymryd i amddiffyn plant rhag cam-drin. Mae’r person
cofrestredig yn gyfrifol am sicrhau:
20.1 mai amddiffyn y plentyn yw’r flaenoriaeth gyntaf, a bod hyn yn gyfrifoldeb i bawb.
20.2 bod polisi ysgrifenedig ar amddiffyn plant wedi’i sefydlu. Dylai’r polisi ddangos
ymwybyddiaeth o Weithdrefnau’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant a Gweithdrefnau
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. Wrth lunio’r polisi hwn, rhaid i’r person cofrestredig
hefyd fod yn gyfarwydd â chanllawiau statudol Llywodraeth Cymru ar ddiogelu plant o
dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
20.3 y rhennir y polisi amddiffyn plant gyda’r rhieni cyn i blentyn gael ei dderbyn a’i
fod yn nodi’n glir gyfrifoldebau’r staff dros gofnodi unrhyw amheuaeth o gam-drin
neu esgeuluso. Rhaid sicrhau bod y polisi yn cynnwys enwau a rhifau ffôn cyswllt, y
gweithdrefnau i’w dilyn os gwneir honiad yn erbyn aelod o staff neu wirfoddolwr a
goblygiadau datgelu gwybodaeth.
20.4 bod aelod penodedig o staff wedi mynd ar gwrs hyfforddi ar amddiffyn plant a’i
fod yn gyfrifol am gysylltu ag asiantaethau amddiffyn plant mewn unrhyw sefyllfa sy’n
codi.
20.5 bod unrhyw bobl sy’n gofalu am blant yn gallu rhoi’r polisi ar waith, eu bod yn
ymwybodol o faterion diogelu ac amddiffyn plant, gan gynnwys camdriniaeth gorfforol,
esgeulustod, camdriniaeth emosiynol a chamdriniaeth rywiol a’u bod yn gallu dilyn y
gweithdrefnau.
20.6 bod y staff yn ymwybodol o’u cyfrifoldeb i gofnodi pryderon yn unol â
gweithdrefnau’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant heb oedi.

A

•

D

Defn yd d i o g weit hdrefn au f e ti o
priod ol w rt h recriwt io g w e i th w y r
n ewyd d
Mae’n bwysig bod gan leoliadau gofal plant bolisi ar recriwtio staff newydd er mwyn sicrhau
bod y person cywir yn cael ei gyflogi ac er mwyn gwneud y broses recriwtio yn deg. Ar gyfer
rôl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, dylai’r disgrifiad o’r rôl a’r fanyleb person amlygu’r
cyfrifoldebau diogelu. Wrth hysbysebu’r rôl, dylai nodi bod y gwaith yn cynnwys gweithio
gyda phlant, a dylai gynnwys gosodiad am eich ymrwymiad i gadw plant yn ddiogel. Os yw
gwiriad cofnodion troseddol yn ofynnol i’r rôl, dylai hyn gael ei gynnwys yn yr hysbyseb. Dylai
ymgeiswyr lenwi ffurflen hunanddatgelu cyn y cyfweliad ynghylch unrhyw gofnodion troseddol
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•

gosod a chynnal ffiniau proffesiynol ac uniondeb proffesiynol

•

sefydlu a chynnal perthnasoedd â phlant

•

gweithredu i ddiogelu plentyn.

FT

Mae geirdaon yn gallu eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch addasrwydd
ymgeisydd i weithio neu i wirfoddoli gyda phlant. Dylai canolwyr gael eu holi am addasrwydd a
gallu’r ymgeisydd i weithio gyda phlant a phobl ifanc, ac am ei wybodaeth a’i ddealltwriaeth o
amddiffyn a diogelu plant. Rhaid sicrhau bod y wybodaeth a roddwyd yn y geirda yn gyson â’r
wybodaeth y mae’r ymgeisydd yn ei rhoi yn ei ffurflen gais a’i gyfweliad.

A

Mae gwiriadau cofnodion troseddol yn galluogi lleoliadau i sicrhau nad oes gan bobl 16 oed
neu drosodd ddim byd ar eu cofnod sy’n eu gwneud yn anaddas i weithio neu i wirfoddoli
mewn rolau sydd â chysylltiad â phlant. Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn helpu
lleoliadau yng Nghymru i ddod i benderfyniadau recriwtio mwy diogel. Mae mathau gwahanol
o wiriadau cofnodion troseddol, yn dibynnu ar y rôl. Yng Nghymru, os yw rhywun yn gwneud
‘gweithgaredd a reoleiddir’, fel gweithio heb oruchwyliaeth gyda phlant, mae angen ‘gwiriad
manylach â’r rhestri gwahardd’. Mae hyn yn rhoi gwybodaeth am euogfarnau a rhybuddiadau
nad ydyn nhw wedi’u ‘hamddiffyn’; gwybodaeth ynghylch a yw’r person wedi’i wahardd rhag
gweithio gyda phlant; ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall y mae’r heddlu’n teimlo y dylai
gael ei datgelu.

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

neu weithdrefnau disgyblu blaenorol. Dim ond yn rhan o’r broses fetio y bydd hon yn cael ei
hagor. Mae angen i ymgeiswyr roi manylion o leiaf ddau ganolwr a phrofi pwy ydyn nhw mewn
unrhyw gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad dylai ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu:

Gofyn ion cy frina ched d a g o f y n i o n
ad rod d / t orri cy frina c h e d d

D

‘Gwybodaeth bersonol o natur breifat neu sensitif’ nad yw yn y parth cyhoeddus yn barod yw
gwybodaeth gyfrinachol. Mae hi wedi cael ei rhannu mewn perthynas lle na fyddai’r person
sy’n rhoi’r wybodaeth yn disgwyl iddi gael ei rhannu â phobl eraill. Mae gan ymarferwyr a
lleoliadau ‘berthynas gyfrinachol’ â phlant a theuluoedd. Mae gwybodaeth sy’n cael ei rhannu
mewn lleoliad Blynyddoedd Cynnar yn gyfrinachol i’r lleoliad. Dim ond â’r rhai sy’n gweithio’n
uniongyrchol gyda’r plentyn y dylai’r wybodaeth gael ei rhannu, ar sail ‘angen gwybod’. Torri
cyfrinachedd yw pan mae gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei rhannu heb ganiatâd y person
neu’r teulu perthnasol, gan roi’r person neu’r teulu mewn perygl neu achosi embaras neu
boen iddo/iddyn nhw. Dydy cyfrinachedd ddim yn cael ei dorri os rhoddwyd y wybodaeth gan
ddeall y byddai’n cael ei rhannu. Mae’n bosibl rhannu gwybodaeth gyfrinachol heb i’r person
a’i rhoddodd awdurdodi hynny:
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Cyfrifoldebau sefydliadau sy'n darparu gofal i blant a phobl ifanc

Lle mae tystiolaeth bod plentyn yn dioddef niwed arwyddocaol, neu’n wynebu risg
o’i ddioddef.

•

Lle mae achos rhesymol i gredu bod plentyn yn dioddef niwed arwyddocaol, neu’n
wynebu risg o’i ddioddef.

•

I atal niwed arwyddocaol i blant a phobl ifanc neu niwed difrifol i oedolion, gan
gynnwys atal, canfod ac erlyn trosedd difrifol.

E i riolaeth

FT

•

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn diffinio gwasanaethau
eiriolaeth fel “gwasanaethau sy’n darparu cynhorthwy (ar ffurf cynrychiolaeth neu fel arall)
i bersonau at ddibenion sy’n ymwneud â’u gofal a chymorth”. Mae’r Ddeddf yn cyfeirio at
wasanaethau’n cael eu darparu gan eiriolwyr proffesiynol annibynnol mewn perthynas â gofal
a chymorth oedolion a phlant.

R

A

Mae eiriolwyr annibynnol yn rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sy’n agored i niwed ac sydd
ag angen cymorth ychwanegol i’w diogelu eu hunain. Mae ganddyn nhw lais cryfach i roi
gwybod am eu safbwyntiau, eu dymuniadau a’u teimladau. Mae’r eiriolwyr yn sicrhau bod
gan blant lais ym mhob penderfyniad sy’n cael ei wneud amdanyn nhw, a’u bod yn cael y
wybodaeth gywir ac yn gwybod beth yw eu hawliau. Mae mudiadau fel SNAP Cymru yn rhoi
cefnogaeth i blant er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni’r saith nod craidd i blant a phobl ifanc
yng Nghymru.
Saith Nod Craidd i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru

D

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar
Hawliau’r Plentyn) yn sail i’w holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc. Mynegir hyn mewn saith
nod craidd bod pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru:
1. yn cael y dechrau gorau i fywyd
2. yn cael amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu
3. yn mwynhau’r iechyd gorau posibl a’u bod yn rhydd rhag cam-drin, erlid a chamfanteisio
4. yn cael mynediad i gyfleoedd chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol
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5. yn cael pobl yn gwrando arnyn nhw, yn eu trin â pharch, ac yn cydnabod eu hil a’u
hunaniaeth ddiwylliannol

7. nad ydyn nhw o dan anfantais oherwydd tlodi.

FT

Profi eich gwybodaeth:
1. Disgrifiwch amgylchiadau lle gall torri cyfrinachedd fod yn
angenrheidiol.

A

2. Esboniwch pam mae gweithdrefnau fetio yn agweddau pwysig ar recriwtio staff
mewn lleoliad gofal plant.

D

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

6. bod ganddyn nhw gartref a chymuned sy’n cefnogi llesiant corfforol ac emosiynol
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Pennod 29: Nodau mentrau'r llywodraeth a deddfwriaeth i
wella gofal a chymorth er mwyn cyflawni canlyniadau personol

Cynnwys

Ymhelaethiad

FT

(a) Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru (parhad)

Nodau deddfwriaeth a mentrau’r llywodraeth i wella’r gofal a’r cymorth i
blant a phobl ifanc er mwyn cyflawni canlyniadau personol drwy ofal sy’n
canolbwyntio ar ganlyniadau, gan gynnwys:
Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru),
2014

∙

Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair:
Cynllun Blynyddoedd Cynnar a
Gofal Plant

∙

Gweithdrefnau Diogelu Cymru
(2019)

∙

Dechrau’n Deg

∙

Canllawiau Diogelu Llywodraeth
Cymru

∙

Strategaeth 10 mlynedd y
Blynyddoedd Cynnar

∙

Deddf Plant, 2004

∙

Rhaglen Plant Iach Cymru

∙

Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu
Pobl (Cyf 1 a Chyf 5) Ymdrin ag
Achosion Unigol i Amddiffyn Plant
sy’n Wynebu Risg

R

A

∙

Mesur llesiant

∙

Five to Thrive

∙

Polisi Chwarae

∙

Comisiynydd Plant Cymru

∙

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
(DBS)

Fframwaith Asesu’r Teulu ar y
Cyd (JAFF – Joint Assessment
Framework for Families)

D

∙

∙
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FT

Mae’r newidiadau diweddar mwyaf i ddeddfwriaeth diogelu o ganlyniad i Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016. Mae’r
newid deddfwriaethol mawr hwn wedi cael effaith arwyddocaol ar ddiogelu plant a phobl
ifanc. Mae 11 rhan i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae Rhan
7 y Ddeddf yn ymwneud â diogelu. Mae’r Ddeddf yn rhoi ei fframwaith ei hun i Gymru ar gyfer
gwasanaethau cymdeithasol drwy: roi llais cryfach i unigolion yn y gofal a’r cymorth y maen
nhw’n eu cael a mwy o reolaeth drostyn nhw. Mae hyn yn hybu canolbwyntio o’r newydd ar
atal ac ymyrryd yn gynnar ac mae’n cryfhau’r pwerau ar gyfer diogelu plant ac oedolion agored
i niwed.

Nod y Ddeddf yw gwella’r gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc i gyflawni canlyniadau personol
drwy ofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, a hynny gan ddefnyddio chwe egwyddor diogelu y
mae’n rhaid i bob ymarferydd a gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc
gadw atyn nhw. Mae diogelu wedi’i ymgorffori ym mhum prif egwyddor y Ddeddf:
Llais a rheolaeth yr unigolyn

•

Atal ac ymyrryd yn gynnar fel nad yw materion yn mynd yn waeth

•

Llesiant yr unigolyn, i’w hybu gan bob person sy’n cyflawni swyddogaethau o dan y
Ddeddf

•

Cydgynhyrchu rhwng unigolion ac asiantaethau, ar draws asiantaethau a sectorau,
cydgynhyrchu gwasanaethau a datrysiadau

A

•

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Ded d f Gwa sa na et ha u C y m d e i th as o l a
Llesia nt ( C y mru) 2 0 14

Amlasiantaethol yn yr achos hwn, mae diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb

•

Mae egwyddorion y Ddeddf yn gymwys ar draws pob rhan, gan gynnwys Rhan 7,
diogelu

D

•
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Mae’r Ddeddf wedi gwella gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau drwy sicrhau bod ar
awdurdodau lleol, o dan y cod ymarfer, ddyletswydd i sefydlu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor
a chymorth er mwyn:
•

mynd ati’n rhagweithiol i hybu ymyrryd yn gynnar ac atal

•

pwysleisio eiriolaeth a chydgynhyrchu

•

rhoi gwybodaeth a chyngor i’r cyhoedd

Nodau mentrau'r llywodraeth a deddfwriaeth i wella gofal a chymorth er mwyn cyflawni canlyniadau personol

Ystyr cyngor yw gweithio’n gydgynhyrchiol gyda pherson i edrych ar opsiynau, i sicrhau ei fod
yn deall beth sydd ar gael iddo, ac i’w gynnwys yn weithgar wrth wneud penderfyniadau am
beth sy’n bwysig iddo a’r canlyniadau personol y mae eisiau eu cyflawni. Ystyr cymorth yw
gweithredu gyda’r person i gael mynediad at ofal a chymorth.
Mae’r Ddeddf wedi cyflwyno dau o werthoedd allweddol o ran arferion diogelu:
1. Mae diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb.

FT

2. Dull plentyn-ganolog.
Mae’n rhaid i bob ymarferydd a sefydliad:

gyfrannu at ddiogelu a hybu llesiant y plentyn

•

rhannu gwybodaeth gan ddilyn canllawiau diogelu data

•

gweithio gydag ymarferwyr yn eich tîm ac mewn asiantaethau eraill i ddeall y
plentyn, ei amgylchiadau a’i anghenion yn well

•

datblygu perthnasoedd gwaith cydgynhyrchiol gyda’r plentyn sy’n wynebu risg, ei
deulu a’i ofalwyr i gael gwybod beth sy’n bwysig iddyn nhw ac i sicrhau eu bod yn
teimlo eu bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn cael eu parchu

A

•

Mae chwe egwyddor diogelu yn y Ddeddf sy’n cefnogi plant i gyflawni
canlyniadau personol trwy ofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau:
Egwyddor 1 – Rhoi dymuniadau, anghenion a llesiant y plentyn yn gyntaf, fel ei fod yn
cael y gofal a’r cymorth sydd eu hangen arno cyn i broblem fynd yn waeth.
Egwyddor 2 – Mae pob ymarferydd sy’n dod i gysylltiad â phlant yn effro i’w ymwybodol
o’u hanghenion, gan gynnwys unrhyw gam-drin posibl neu a amheuir, neu unrhyw risg
o gam-drin neu niwed, ac mae’n deall pa gamau y dylai ei gymryd.
Egwyddor 3 – Mae pob ymarferydd yn rhannu gwybodaeth briodol ac mae ganddo
fynediad uniongyrchol at gyngor er mwyn trafod unrhyw bryderon am blentyn.
Egwyddor 4 – Mae pob ymarferydd yn gallu defnyddio ei farn broffesiynol i roi
anghenion a chanlyniadau personol y plentyn yng nghanol y system fel bod modd dod
o hyd i’r ateb gorau iddo.
Egwyddor 5 – Mae pob ymarferydd sy’n gweithio gyda phlentyn yn gweithredu mewn
ffordd amlasiantaethol a chydweithredol i ddiogelu a hybu llesiant plentyn, i gofnodi
penderfyniadau’n briodol ac i adolygu cynnydd yn rheolaidd yn erbyn y canlyniadau a
nodir yn y cynlluniau gofal a chymorth.
Egwyddor 6 – Mae pob ymarferydd sy’n dod i gysylltiad â phlant yn gallu cael mynediad
at arweinyddiaeth strategol broffesiynol sy’n cefnogi’r ymarferydd i gyflawni’r
canlyniadau a ddymunir i’r plentyn.

R

•
•

•

D

•

•

•
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Ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau o ran diogelu.

•

Dilyn gweithdrefnau a phrotocolau diogelu eu lleoliadau.

•

Deall eu dyletswydd i adrodd/gweithredu.

•

Bod yn effro i ddangosyddion o gam-drin ac esgeuluso’r plentyn.

•

Bod wedi cael hyfforddiant sy’n briodol i’w rôl a’u cyfrifoldebau.

•

Deall y broses ddiogelu.

•

Cyfrannu fel sydd angen ar bob cam o’r broses ddiogelu.

FT

•

Mae’r Ddeddf yn pwysleisio bod gan yr ymarferydd ddwy dasg:

A

1. Atal sefyllfaoedd lle gall plentyn gael profiad o gam-drin, esgeuluso a niwed.
2. Nodi pryderon sy’n datblygu am gam-drin, esgeuluso a niwed i’r plentyn.

Mae’n bwysig, wrth roi gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau i blant, wrth ddatblygu ymyriadau,
fod ymarferwyr yn defnyddio dull y teulu cyfan i wella canlyniadau ac i addasu i amgylchiadau
teuluol unigol, gan gynnwys: grymuso teuluoedd i gymryd rheolaeth dros eu bywydau, gan
barhau i ganolbwyntio ar anghenion y plentyn, gan roi cymorth yn ei le cyn gynted ag y maen
nhw’n nodi unrhyw anghenion yn y teulu.

D

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae’r Ddeddf yn dweud, er mwyn sicrhau canlyniadau personol plant a hybu gofal sy’n
canolbwyntio ar ganlyniadau, bod rhaid i ymarferwyr:
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Nodau mentrau'r llywodraeth a deddfwriaeth i wella gofal a chymorth er mwyn cyflawni canlyniadau personol

Ded d f Pl a nt , 2 0 0 4
Yng Nghymru, mae Deddf Plant 1989 yn amlinellu pryd i ddechrau achosion gofal ac yn
nodi dyletswydd awdurdodau lleol i ddiogelu a hybu llesiant plant. Mae Deddf Plant 1989 yn
berthnasol i Gymru ac i Loegr. Ym mis Ebrill 2016, cafodd Rhan 3 y Ddeddf sy’n ymwneud
â chefnogaeth i blant a theuluoedd gan awdurdodau lleol ei disodli gan Ran 6 Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

FT

Mae Deddf Plant 2004 yn annog partneriaethau rhwng asiantaethau a rhagor o atebolrwydd.
Cafodd rhai adrannau o hon eu disodli gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, gan gynnwys sefydlu
byrddau lleol diogelu plant yng Nghymru.

A

G weith d r efna u D iog el u C y m r u ,
c anllaw ia u dio g elu a G w e i t h i o G y d a’ n
G ilyd d i D diog elu P o bl ( L l y w o d r ae t h
C ym ru, 20 1 9 )

R

Canllawiau Diogelu Cymru a Chanllawiau Ymarfer (Bwrdd Prosiect Gweithdrefnau Diogelu
Cymru, 2019). Mae’n darparu set gyffredin o weithdrefnau amddiffyn plant ac oedolion a
chanllawiau ymarfer i bob bwrdd diogelu yng Nghymru. Mae’r Gweithdrefnau sy’n ymwneud
â phlant a phobl ifanc sy’n wynebu risg o niwed wedi’u rhannu’n chwe adran, sy’n cwmpasu:
Egwyddorion diogelu ac arfer effeithiol (Adran 1)

•

Y ddyletswydd i adrodd am blentyn sydd mewn perygl o gael ei gam-drin, ei esgeuluso a/
neu ei niweidio (Adran 2)

•

Ymateb i adroddiad am blentyn mewn perygl o niwed, camdriniaeth a/neu esgeulustod.
(Adran 3, Rhan 1)

•

Cynadleddau gwneud penderfyniadau ac amddiffyn plant cychwynnol (Adran 3, Rhan 2)

•

Cynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant ar y gofrestr amddiffyn plant (Adran 4)

•

Honiadau/pryderon diogelu am ymarferwyr a’r rheini sydd mewn swyddi o ymddiriedaeth
(Adran 5).

D

•
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FT

Cyfrol 1: Cyflwyniad a Throsolwg
Cyfrol 2: Adolygiadau Ymarfer Plant
Cyfrol 5: Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn Plant sy’n Wynebu Risg.
Canllawiau Diogelu Cymru a Chanllawiau Ymarfer (Bwrdd Prosiect Gweithdrefnau Diogelu
Cymru, 2019)

Mae’n darparu set gyffredin o weithdrefnau amddiffyn plant ac oedolion a chanllawiau ymarfer
i bob bwrdd diogelu yng Nghymru. Mae Canllawiau Ymarfer Cymru Gyfan ar ddiogelu plant,
sy’n ffurfio Rhan 6 y gweithdrefnau, yn rhoi arweiniad ar y materion sy’n gallu codi pan mae
ymarferwyr yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc:

•

camfanteisio troseddol ar blant
(CTaB)

•

ymddygiad rhywiol niweidiol

•

addysgu gartref

A

•

cam-drin sy’n ymwneud â chredoau
diwylliannol neu grefyddol

•

masnachu plant

•

cam-drin domestig

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae’r gweithdrefnau’n cynnwys ‘canllawiau ymarfer’ ar sut i gwblhau tasgau diogelu. Maen
nhw’n helpu ymarferwyr a’u rheolwyr i gymhwyso gofynion cyfreithiol Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl (2019) yw’r
canllawiau statudol mewn perthynas â Rhan 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014. Mae’r canllawiau’n cwmpasu diogelu oedolion a phlant. Y cyfrolau sy’n cwmpasu
diogelu plant yw:

•

esgeuluso

•

cam-drin ar lein

•

plant sy’n mynd ar goll o’r cartref neu
o ofal

•

ecsbloetio plant yn rhywiol

(Bwrdd Prosiect Gweithdrefnau Diogelu
Cymru, 2020).

D

Dyma newidiadau eraill i ddeddfwriaeth a strategaethau sy’n effeithio ar ddiogelu:
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•

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

•

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

•

Diogelu Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Ecsbloetio Rhywiol: Canllawiau Atodol
i Ddiogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd dan Ddeddf Plant 2004

•

Canllawiau Dyletswydd Rhaglen Prevent, 2015

Nodau mentrau'r llywodraeth a deddfwriaeth i wella gofal a chymorth er mwyn cyflawni canlyniadau personol

•

Adrodd Gorfodol am anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) Safonau Iechyd a
Gofal (Cymru) Ebrill 2015

•

Siarad â fi 2: Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Cymru 2015–2020

FT

Wrth ddiogelu plant a phobl ifanc, mae hunanladdiad a hunan-niweidio, ecsbloetio plant
yn rhywiol, anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM), cam-drin domestig a cham-drin
sy’n seiliedig ar y rhyngrwyd a thechnoleg wedi dod yn faterion pwysig. Mae’r Byrddau
Diogelu Plant lleol wedi dod yn chwe Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol ledled Cymru. Mae
pwysigrwydd diogelu ac adnabod achosion o gam-drin plant wedi cynyddu yn y cyfryngau ac
mewn sefydliadau cyhoeddus, fel Iechyd, Addysg a’r Heddlu. Erbyn hyn mae Bwrdd Diogelu
Cenedlaethol, a sefydlwyd ym mis Ebrill 2016, sy’n edrych ar ddiogelu ledled Cymru.

Rhaglen P la nt I a ch C y m r u

A

Mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn rhaglen iechyd y cyhoedd am ymyrryd yn gynnar ac atal.
Mae’n adnabod teuluoedd sydd ag angen cymorth ychwanegol a phlant sy’n wynebu risg o
ganlyniadau gwael. I bob teulu
mae’n cynnig rhaglen o brofion
sgrinio, imiwneiddiadau, adolygiad
o ddatblygiad plant a gwybodaeth
sy’n cefnogi rhianta a dewisiadau
iach hefyd.

D

R

Mae’n cefnogi plant a theuluoedd
er mwyn sicrhau bod plant yn
cyflawni canlyniadau personol
drwy ofal a gwasanaethau sy’n
canolbwyntio ar ganlyniadau.
Mae hyn yn cefnogi: ymlyniad
cryf rhwng rhieni a phlant a
rhianta cadarnhaol sy’n arwain at lesiant cymdeithasol ac emosiynol gwell ymysg plant;
gofal sy’n helpu i gadw plant yn iach a diogel; bwyta iach a mwy o weithgarwch, gan arwain
at ostyngiad mewn gordewdra; atal clefydau trosglwyddadwy; parodrwydd at yr ysgol a
dysgu gwell; adnabod y canlynol yn gynnar: anhwylderau twf, oedi mewnad datblygiad,
annormaleddau ac afiechyd, a phryderon am ddiogelwch a chanlyniadau tymor byr a
hirdymor gwell i blant sy’n wynebu perygl o allgáu cymdeithasol. Mae beichiogrwydd a
blynyddoedd cyntaf bywyd yn bwysig ar gyfer iechyd a llesiant yn y dyfodol. Mae ffactorau yn
ystod beichiogrwydd a blynyddoedd cyntaf bywyd yn dylanwadu’n gryf ar ganlyniadau i blant
ac oedolion, yn enwedig i blant sy’n cael eu geni i amgylchiadau dan anfantais.
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Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Llywodraeth Cymru yw Adeiladu Dyfodol Mwy
Disglair. Mae’r Cynllun yn crynhoi’r gwahanol raglenni a’r polisïau sy’n dylanwadu ar sector
y Blynyddoedd Cynnar ac yn esbonio cynlluniau a gweithredoedd y Llywodraeth ar gyfer y
sector dros y deng mlynedd nesaf.
Prif themâu’r Cynllun yw:
Iechyd a llesiant plant

•

Cefnogi teuluoedd a rhieni

•

Addysg a gofal plant cynnar o ansawdd uchel

•

Addysg gynradd effeithiol

•

Codi safonau

FT

•

A

Mae’r Cynllun yn cael ei noddi ar y cyd gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau a Llywodraeth
Cymru. Maen nhw’n cydnabod, er mwyn cyflawni uchelgais y Cynllun, y bydd angen i’r sector
cyfan weithio gyda’i gilydd er mwyn gwella cyfleoedd bywyd a chanlyniadau pob plentyn yng
Nghymru.

T eu luoedd y n Gy nt a f a F f r am w ai th
Asesu ’r T eulu a r y C y d ( JA F F )

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Ad eila du D y fodo l M w y Di s g l ai r

D

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen gan awdurdodau lleol yng Nghymru sy’n hybu atal ac
ymyrryd yn gynnar i deuluoedd, yn enwedig y rhai sy’n byw mewn tlodi. Mae Teuluoedd yn
Gyntaf yn ymateb allweddol i Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru. Mae gan y Strategaeth
dair amcan mewn perthynas â threchu tlodi plant, ac mae Teuluoedd yn Gyntaf yn fodd o
helpu i gyflawni’r amcanion hyn: lleihau niferoedd y teuluoedd sy’n byw mewn aelwydydd heb
waith; gwella sgiliau rhieni/gofalwyr a phobl ifanc sy’n byw mewn aelwydydd incwm isel, fel y
gallan nhw gael cyflogaeth sy’n talu’n dda; lleihau anghydraddoldebau sydd mewn canlyniadau
iechyd, addysg ac economaidd i blant a theuluoedd, a hynny drwy wella’r canlyniadau i’r tlotaf
er mwyn cael canlyniadau gwell i blant. Nod y Llywodraeth yw lleihau niferoedd y teuluoedd
sy’n datblygu anghenion mwy cymhleth ac y mae’n rhaid iddyn nhw gael ymyriadau mwy
dwys a drutach. Mae Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd yn ffordd i awdurdodau lleol asesu pa
deuluoedd sy’n gymwys i gael cymorth Teuluoedd yn Gyntaf.
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Nodau mentrau'r llywodraeth a deddfwriaeth i wella gofal a chymorth er mwyn cyflawni canlyniadau personol

Mae pum canlyniad y mae Llywodraeth Cymru wedi’u nodi i awdurdodau lleol
eu cyflawni drwy raglen Teuluoedd yn Gyntaf:

•
•
•
•

Mae teuluoedd incwm isel a dan anfantais yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw i
allu symud tuag at gyflogaeth ac i gael dilyniant mewn cyflogaeth.
Mae plant o aelwydydd incwm isel/heb waith yn cyrraedd cerrig milltir datblygiad
iechyd, cymdeithasol a gwybyddol.
Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac mae ganddyn nhw lefelau llesiant da.
Mae effaith tlodi ar uchelgais a chyrhaeddiad addysgol yn cael ei lleihau ac mae plant o
aelwydydd incwm isel/heb waith yn cyrraedd eu potensial llawn.
Mae pobl ifanc o dan anfantais o aelwydydd incwm isel yn cael y cymorth sydd ei angen
arnyn nhw i aros ymlaen mewn addysg neu hyfforddiant neu i gael cyflogaeth.

FT

•

C omisiyn y dd Pla nt C y m r u

D

R

A

Bu i Ddeddf Safonau Gofal 2000 sefydlu Comisiynydd Plant Cymru, sy’n sefydliad hawliau
dynol annibynnol i blant. Nod y Comisiynydd yw diogelu a hybu hawliau a lles plant. Yn sail
i waith y Comisiynydd mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn – siarter
rhyngwladol sy’n nodi’r safonau gofynnol i blant a phobl ifanc, lle bynnag y maen nhw’n byw.
Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn sail i holl waith y Comisiynydd.
Mae’r Comisiynydd yn gyfrifol am gynnal hawliau plant ac am amddiffyn eu lles. Mae’n cefnogi
plant a phobl ifanc i gael gwybod am eu hawliau o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig
ar Hawliau’r Plentyn. Rôl y Comisiynydd yw gwrando ar blant a phobl ifanc i weld beth sy’n
bwysig iddyn nhw a rhoi cyngor iddyn nhw os ydyn nhw’n meddwl eu bod wedi cael eu trin yn
annheg. Mae’r Comisiynydd yn dylanwadu ar y Llywodraeth a sefydliadau eraill sy’n dweud eu
bod nhw’n mynd i wneud gwahaniaeth i fywydau plant, gan wneud yn siŵr eu bod yn cadw eu
haddewidion i blant a phobl ifanc. Hefyd, mae’n codi llais dros blant a phobl ifanc ar faterion
pwysig.
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Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg, i
deuluoedd â phlant o dan 4 oed sy’n byw yn rhai o’r ardaloedd mwyaf
difreintiedig yng Nghymru. Cyflwynwyd Dechrau’n Deg i wella cyfleoedd
bywyd plant drwy leihau’r effaith y byddai tlodi yn ei chael ar eu
canlyniadau, yn enwedig canlyniadau iechyd ac addysgol.
Mae’r rhaglen yn cynnwys pedair hawl ar gyfer teuluoedd yn y meysydd
hyn, sef: gofal plant rhan amser o ansawdd sydd am ddim i blant 2–3 oed;
gwasanaeth ymwelwyr iechyd dwys; mynediad at gefnogaeth rhianta; a
chymorth ar gyfer datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Strategaeth
10 mlynedd y
Blynyddoedd
Cynnar

Mae Strategaeth 10 mlynedd y Blynyddoedd Cynnar yn ddogfen sy’n
dweud sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu datblygu sector sy’n uchel
ei barch, wedi’i arwain yn dda, sy’n gallu recriwtio ymgeiswyr o safon uchel
a chadw gweithlu medrus sy’n ceisio dysgu proffesiynol parhaus drwy’r
amser. Maen nhw eisiau i yrfa mewn gofal plant a chwarae fod yn yrfa
ddelfrydol, a bod recriwtiaid newydd yn teimlo eu bod yn gwybod am yr
amrywiaeth o gyfleoedd yn y sector ac yn y gweithlu plant ehangach. Maen
nhw eisiau sicrhau bod hyfforddiant a chymwysterau yn hygyrch ac maen
nhw’n cynnig cymwysterau i hyfforddi ymarferwyr y dyfodol i ddeall sut
mae plant yn dysgu ac yn datblygu. Felly byddan nhw’n gallu strwythuro
gweithgareddau, amser ac amgylcheddau i gefnogi pob plentyn i
ddatblygu i’w botensial llawn. Mae’r Llywodraeth eisiau cefnogi’r gweithlu
presennol i gael y sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i symud ymlaen yn eu
gyrfaoedd ac i gael mynediad at ragor o gyfleoedd cyflogaeth.

A

FT

Dechrau’n
Deg

R

Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Y mentrau a’r sefydliadau sy’n gwella’r gofal a’r cymorth i blant a phobl
ifanc er mwyn cyflawni canlyniadau personol drwy ofal sy’n canolbwyntio ar
ganlyniadau

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella
llesiant cymdeithasol, economaidd a diwylliannol Cymru. Creodd y Ddeddf
ddyletswydd gyfreithiol ar weinidogion Cymru i osod dangosyddion
cenedlaethol ar gyfer mesur cynnydd tuag at gyflawni’r nodau llesiant.
Dau fesur iechyd a llesiant i blant ar gyfer y Dangosyddion Cenedlaethol
yw canran y plant sydd â llai na dau ymddygiad ffordd iach o fyw (ddim
yn ysmygu, yn bwyta ffrwythau neu lysiau yn ddyddiol, byth/prin yn
yfed alcohol ac yn bodloni’r canllawiau gweithgarwch corfforol) a’r sgôr
llesiant meddyliol cymedrig i blant wedi’i godi o’r Holiadur Cryfderau ac
Anawsterau.

D

Mesur
llesiant
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Nodau mentrau'r llywodraeth a deddfwriaeth i wella gofal a chymorth er mwyn cyflawni canlyniadau personol

Y mentrau a’r sefydliadau sy’n gwella’r gofal a’r cymorth i blant a phobl
ifanc er mwyn cyflawni canlyniadau personol drwy ofal sy’n canolbwyntio ar
ganlyniadau

Mae gan bob plentyn yr hawl i chwarae fel dywedir yng Nghonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae Llywodraeth Cymru yn
cynnal hawl plant i chwarae yn ei Pholisi Chwarae. Mae’r Polisi Chwarae
yn cynnig diffiniadau ac yn dweud bod angen darparu amgylcheddau
chwarae sy’n gwneud iawn am golli gwagleoedd a chyfleoedd i chwarae,
rhywbeth y mae plant a phobl ifanc yn ei brofi yn y byd heddiw. Mae
Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru wedi dweud bod amser a lle i
chwarae yn fater o hawl. Mae’r mudiad Chwarae Cymru wedi ymgysylltu
â Llywodraeth Cymru i ddatblygu ei Pholisi Chwarae, ei strategaeth, ei
deddfwriaeth, ei rheoliadau a’i chanllawiau.
Mae chwarae yn bwysig ym mywydau plant. Mae Chwarae Cymru yn eiriol
dros chwarae ac mae’n cyfrannu at amrywiaeth eang o ddadleuon polisi ac
o benderfyniadau ym maes iechyd a llesiant, addysg, datblygu’r gweithlu,
teithio a thrafnidiaeth, a chynllunio. Hawliau Nawr, Hawliau Heddiw: A
yw hawliau plant yn realaeth yng Nghymru? yw adroddiad interim Grŵp
Monitro Cymru ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
Cymru ynghylch i ba raddau y mae’r gyfraith, polisi ac arfer yng Nghymru
wedi symud ymlaen ers i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn gyhoeddi ei Sylwadau Cloi 2008 i Lywodraeth y DU.

D

R

A

Polisi
Chwarae

FT

Five to Thrive Mae model Five to Thrive yn ffordd o ddeall sut mae perthnasoedd
cysylltiedig yn bwysig ar gyfer llesiant ac yn helpu i adeiladu cymunedau
gwydn. Mae blociau adeiladu Five to Thrive yn ddilyniant o weithgareddau
perthynol sy’n adeiladu ymennydd iach mewn plant ifanc ac yn cynnal
swyddogaeth ymennydd iach drwy gydol bywyd. Yn ganolog i ddull Five
to Thrive mae’r set o bum gweithgarwch allweddol: ymateb, ymgysylltu,
ymlacio, chwarae, siarad. Mae’r rhain wedi’u tynnu o ymchwil i ymlyniad
ac ymgyfarwyddo sy’n ffurfio’r clymau agosrwydd rhwng plant ifanc a’u
gofalwyr. Mae’r rhain yn galluogi ymarferwyr i arsylwi ar ryngweithio
cadarnhaol rhwng oedolion a phlant ac i’w atgyfnerthu. Mae dull Five to
Thrive yn helpu awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau iechyd, ysgolion
a lleoliadau’r Blynyddoedd Cynnar, heddluoedd a thimau cymorth
i deuluoedd i gyflwyno neges gyson, effeithiol wrth weithio gyda
chydweithwyr, rhieni, gofalwyr a’r plant eu hunain.
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Mae gwiriadau cofnodion troseddol yn galluogi lleoliadau i sicrhau nad
oes gan bobl 16 oed neu drosodd ddim byd ar eu cofnod sy’n eu gwneud
yn anaddas i weithio neu i wirfoddoli mewn rolau sydd â chysylltiad â
phlant. Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn helpu lleoliadau yng
Nghymru i ddod i benderfyniadau recriwtio mwy diogel. Mae gwahanol
fathau o wiriadau cofnodion troseddol yn dibynnu ar y rôl. Yng Nghymru,
os yw rhywun yn gwneud ‘gweithgaredd a reoleiddir’ fel gweithio heb
oruchwyliaeth gyda phlant, mae angen ‘gwiriad manylach â’r rhestri
gwahardd’. Mae hyn yn rhoi gwybodaeth am euogfarnau a rhybuddiadau
oedolion nad ydyn nhw wedi’u ‘hamddiffyn’, er enghraifft, gwybodaeth
ynghylch a yw’r person wedi’i wahardd rhag gweithio gyda phlant ac
unrhyw wybodaeth berthnasol arall y mae’r heddlu’n teimlo y dylai gael ei
datgelu.

A

Y
Gwasanaeth
Datgelu a
Gwahardd
(DBS –
Disclosure
and Barring
Service)
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Rôl mentrau’r llywodraeth a deddfwriaeth gyfredol i ddiogelu a gwella’r
gofal a’r cymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Y mentrau a’r sefydliadau sy’n gwella’r gofal a’r cymorth i blant a phobl
ifanc er mwyn cyflawni canlyniadau personol drwy ofal sy’n canolbwyntio ar
ganlyniadau
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Ymatebion
Enghreifftiol
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Penn od 1 a 2
See page XX

1.

FT

Activity type:

Rhowch ddiffiniad o enyn a chromosom.

Mae genyn yn rhan o’r DNA mewn cell sy’n rheoli datblygiad corfforol, ymddygiad, ac ati
planhigyn neu anifail unigol ac mae’n cael ei drosglwyddo o’r rhieni.

Unrhyw strwythurau ar ffurf rhodenni a geir ym mhob cell fyw yw cromosomau, ac maen
nhw’n cynnwys y patrymau cemegol sy’n rheoli sut beth yw anifail neu blanhigyn.
Trafodwch bwysigrwydd maethiad yn natblygiad baban cyn ac ar ôl ei eni.

A

2.

D

R

Mae maethiad yn hanfodol bwysig i bob agwedd ar ddatblygiad plentyn. Cyn i blentyn gael
ei eni, mae iechyd a deiet y fam yn dylanwadu’n uniongyrchol ar ddatblygiad ei phlentyn yn y
groth. O feichiogi hyd at ei flynyddoedd cynnar, gall maethiad gael effaith fawr ar ymennydd
plentyn wrth i’r ymennydd aeddfedu a mynd drwy ddatblygiad strwythurol sylweddol.
Maethiad yw’r sylfaen i iechyd a datblygiad da yn ystod blynyddoedd cynnar bywyd plentyn.
Gall maethiad gwael achosi oedi mewn datblygiad gwybyddol a chorfforol, a all bara tan
blentyndod diweddarach neu oedolaeth ac mewn achosion eithafol gall achosi salwch neu
farwolaeth. Mae’n bwysig bod pob plentyn yn cael y nifer cywir o facrofaetholion, gan gynnwys
protein, braster a charbohydradau, a microfaetholion, fel fitamin A, haearn a sinc. Mae’n haws
gwrthdroi’r effeithiau mewn plant bach nag mewn plant hŷn gan ei bod yn fwy anodd ymdrin
â diffygion ar ôl dwy flwydd oed.

Activity type:
See page XX

1.

Nodwch pa fesuriadau sy’n cael eu cymryd er mwyn monitro twf babanod a thrafodwch
eu pwrpas.

Caiff pwysau’r plentyn ei fesur i sicrhau nad yw’n ennill nac yn colli gormod o bwysau; gallai
hynny fod yn arwydd o anawsterau i fwydo fyddai’n effeithio ar faethiad a thwf y plentyn. Caiff
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Suggested responses | Unit 1

hyd/taldra’r plentyn ei fesur i ganfod unrhyw broblemau â’i dwf. Caiff cylchedd pen y plentyn
ei fesur i sicrhau bod yr ymennydd yn datblygu’n gywir – mae 80% o dwf ymennydd plentyn yn
digwydd yn ystod dwy flynedd gyntaf ei fywyd. Drwy’r mesuriadau hyn, gall meddygon asesu
twf yr ymennydd wrth i esgyrn y penglog asio â’i gilydd. Yn y cyfnod hwn, mae’n arferol i’r pen
fod yn fwy o’i gymharu â thaldra a phwysau.
2.

Eglurwch beth yw ystyr canradd twf.

Astudiaeth achos:
See page XX

FT

Mesuriadau a ddefnyddir gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol i fesur twf plentyn o’i gymharu
â phlant eraill yw canraddau. Cânt eu tynnu ar graffiau fel llinellau a dynnir mewn patrwm
crwm. Bydd y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn plotio taldra a phwysau plentyn ar siart i
asesu llinell ganradd y mesuriadau. Yr uchaf yw canradd mesuriadau’r plentyn, y mwyaf yw’r
plentyn o’i gymharu â phlant eraill o’r un oed a’r un rhyw.

R

A

Mae gan Lowri un plentyn, Lois, 4 oed ac mae newydd ddarganfod ei bod wedi bod yn feichiog
ers 6 wythnos. Mae Lois yn mynd at warchodwr plant tra bod ei mam yn gweithio’n rhan
amser fel glanhawraig. Bydd Lois yn dechrau yn y dosbarth derbyn yn yr ysgol ym mis Medi.
Mae Lowri yn ei chael hi’n anodd fforddio bwydydd iach a maethlon ar ei hincwm ac, yn aml,
mae’n rhaid iddi brynu opsiynau llai iach, rhatach ac yn aml, does dim digon o arian ganddi i
brynu ffrwythau a llysiau ffres. Mae’n ei chael hi’n anodd prynu bwydydd addas ar ei chyflog
ac weithiau mae’n defnyddio banciau bwyd. Mae Lowri yn ysmygu ac yn dweud mai’r rheswm
dros hyn yw ei bod dan straen ac yn teimlo’n orbryderus am ei bod yn ei chael hi’n anodd talu
ei biliau, ond dydy hi ddim yn ysmygu yn y tŷ. Mae’n yfed alcohol yn rheolaidd ond mae’n yfed
llai ers iddi ddarganfod ei bod yn feichiog. Cafodd Lois ei geni 5 wythnos yn gynnar ac mae’n
fach am ei hoedran.
1.

Esboniwch ddwy ffordd y gallai ffordd o fyw Lowri effeithio ar ddatblygiad ei phlentyn yn
y groth.

D

Am na all Lowri fforddio bwydydd maethlon nac addas, gallai hyn gael effaith ar ddatblygiad
ei phlentyn yn y groth. Mae maethiad gwael yn gallu achosi oedi mewn datblygiad gwybyddol
a chorfforol sy’n gallu para tan blentyndod diweddarach neu oedolaeth. Gall maethiad gwael
gael effaith negyddol ar ddatblygiad yr ymennydd. Mae Lowri hefyd yn smygu, a all arwain
at bwysau geni isel. Gall prinder ocsigen effeithio ar dwf a datblygiad baban. Mae smygu yn
dyblu’r risg o eni cyn amser, geni’n farw a phwysau geni isel.
2.

Trafodwch sut y byddai Lowri yn darganfod bod Lois yn fach am ei hoedran.

Byddai Lowri yn darganfod bod Lois yn fach am ei hoedran gan y byddai Ymwelydd Iechyd neu
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feddyg yn mesur ac yn monitro taldra a phwysau Lois yn rheolaidd ac yn plotio’r mesuriadau
ar siart canraddol a fydd yn cymharu ei thaldra a’i phwysau â phlant eraill o’r un oedran.
Nodwch 3 rheswm pam y gallai Lois fod yn fach am ei hoedran
Am nad yw’n cael digon o fwydydd maethlon ac addas gan na all ei mam eu
fforddio.

•

Mae ei mam yn smygu a allai fod wedi effeithio ar ei thwf yn y groth am ei bod
wedi cael llai o ocsigen.

•

Cafodd ei geni cyn amser, a all olygu bod plant yn fach am eu hoedran a gallai
fod wedi digwydd o ganlyniad i smygu ei mam.

FT

•

Gweithgaredd:
See page XX

Cwblhewch y tabl drwy benderfynu pwy sy’n monitro’r plentyn ar adegau penodol yn ei
ddatblygiad a sut mae hyn o fantais i’r plentyn.

Gweithiwr proffesiynol
yn monitro datblygiad

Enghraifft:
Y plentyn a’r fam ar
bob cam yn ystod
beichiogrwydd ac
yn union ar ôl yr
enedigaeth.

Bydwraig
Meddyg teulu
Ysbyty
Radiograffydd

Y plentyn o’i eni hyd
at dair oed.

Meddyg teulu
Ymwelydd Iechyd

A

Camau datblygiad
neu amgylchiadau

D

R

Definitions and concepts of health and well-being

3.

Plentyn 3 oed lle mae Meddyg teulu
oedi yn natblygiad ei Ymwelydd Iechyd
iaith.
Therapydd Lleferydd
Ymarferwr y Blynyddoedd
Cynnar
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Sut mae hyn o fantais i'r plentyn

Mesuriadau o sgan uwchsain i
gadarnhau datblygiad.
Profion gwaed a phrofion sgrinio
eraill i weld a oes gan y baban unrhyw
annormaleddau.
Pwysedd gwaed a phwysau’r fam er
mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn iach.
Bydd gwaith monitro ar bob agwedd ar
ddatblygiad yn arwain at nodi unrhyw
oedi mewn datblygiad ar gam cynnar
ac ymyrryd yn gynnar i ddarparu
gwasanaethau i gefnogi datblygiad y
plentyn lle y bo angen.
Bydd nodi achos o oedi mewn
datblygiad ac ymyrryd ar gam cynnar
yn helpu datblygiad iaith y plentyn
drwy atgyfeiriad at therapydd lleferydd
a fydd yn gweithio gydag athrawon/
ymarferwyr y plentyn i gefnogi a hybu
iaith.

Suggested responses | Unit 1

Camau datblygiad
neu amgylchiadau

Gweithiwr proffesiynol
yn monitro datblygiad

Plentyn y nodwyd
iddo gael ei eni
mewn tlodi.

Rhaglen sy’n cael ei
hariannu gan Lywodraeth
Cymru mewn ardaloedd
wedi’u targedu yw
Dechrau’n Deg. Mae’n
helpu pob teulu sydd
â phlant 0-3 oed i gael
dechrau da mewn bywyd.
Mae’r cynllun yn darparu
gwasanaethau cymorth
ar gyfer plant 0-3 oed
a’u teuluoedd, yn hybu
sgiliau iaith a sgiliau
gwybyddol, cymdeithasol
ac emosiynol, datblygiad
corfforol ac yn nodi
anghenion mawr ar gam
cynnar.

Bydd gweithio amlasiantaethol yn
sicrhau nad yw’r plentyn yn dioddef
anghydraddoldebau iechyd a bydd yn
cefnogi’r rhiant a’r plentyn.

Plentyn yn dechrau
yn yr ysgol/
meithrinfa yn 3 oed.

Athrawon
Ymarferwyr y blynyddoedd
cynnar
Gweithwyr allweddol
Ymwelydd Iechyd/Meddyg
Teulu

Caiff asesiad gwaelodlin ei gwblhau
drwy arsylwi ar bob plentyn pan
fydd yn dechrau yn y Cyfnod
Sylfaen er mwyn nodi unrhyw oedi
mewn datblygiad neu broblemau.
Bydd gwaith monitro iechyd, twf a
datblygiad yn parhau drwy Ymwelydd
Iechyd a Meddyg Teulu er mwyn
nodi problemau o ran iechyd neu
ddatblygiad.

R

A

FT

Sut mae hyn o fantais i'r plentyn

Athrawon
Meddyg Teulu
Timau amlddisgyblaethol

D

Plentyn 8 oed yn yr
ysgol gynradd.

Bydd cynnydd datblygiadol y plentyn
yn cael ei fonitro gan athrawon a
gweithwyr iechyd proffesiynol er mwyn
nodi unrhyw oedi mewn datblygiad a
sicrhau bod y plentyn yn datblygu ym
mhob maes datblygiadol a rhoi unrhyw
gymorth sydd ei angen. Bydd plant
y mae angen cymorth ychwanegol
arnynt yn cael eu hatgyfeirio at
weithwyr proffesiynol eraill am
gymorth, e.e. therapydd lleferydd,
gweithiwr cymdeithasol, cwnsler,
seicolegydd addysgol.
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Activity type:
See page XX

Esboniwch yr agweddau allweddol ar y Cyfnod Sylfaen

2.

FT

Y Cyfnod Sylfaen yw’r cwricwlwm statudol i bob plentyn 3 i 7 oed yng Nghymru. Mae’n annog
plant i ddefnyddio eu dychymyg a bod yn greadigol, gan wneud dysgu yn hwyliog ac yn
fwy effeithiol. Mae gan y Cyfnod Sylfaen saith Maes Dysgu a gyflwynir drwy weithgareddau
ymarferol a phrofiadau dysgu gweithredol dan do ac yn yr awyr agored. Y meysydd dysgu
yw:Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Llesiant ac Amrywiaeth Ddiwylliannol, Sgiliau Iaith,
Llythrennedd a Chyfathrebu, Datblygiad Mathemategol, Datblygu’r Gymraeg, Gwybodaeth a
Dealltwriaeth o’r Byd, Datblygiad Corfforol, a Datblygiad Creadigol.
Disgrifiwch sut y caiff datblygiad plant ei asesu pan fyddant yn dechrau yn y Cyfnod
Sylfaen.

3.

A

Fel rhan allweddol o Fframwaith Datblygu ac Asesu’r Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth
Cymru, mae Proffil y Cyfnod Sylfaen yn cefnogi asesu dysgu a datblygiad plant. Mae’n darparu
asesiad gwaelodlin sy’n gyson yn genedlaethol sy’n cyd-fynd â chanlyniadau diwedd cyfnod.
Drwy ddefnyddio arsylwadau ac asesiadau ffurfiannol, mae’r proffil yn cefnogi ymarferwyr i
ddarparu cwricwlwm cyfannol sy’n briodol yn ddatblygiadol ar gyfer pob plentyn. Mae’r proffil
wedi’i lunio i gyd-fynd â’r asesiadau sy’n cael eu cynnal gan weithwyr iechyd proffesiynol ac mae
hefyd yn helpu i nodi achosion posibl o oedi mewn datblygiad, anghenion addysgol arbennig
(AAA), neu anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn gynnar; bydd hyn yn sicrhau bod cefnogaeth
yn cael ei rhoi i blant sydd ei hangen.
Trafodwch sut mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn cefnogi ac yn monitro datblygiad plant
er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael canlyniadau cadarnhaol.

R
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1.

D

Mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn sicrhau bod pob plentyn yn cael ei fonitro yn ystod ei
flynyddoedd cynnar ar bob agwedd ar ei ddatblygiad, gan gynnwys ei iechyd, ei addysg a’i
lesiant emosiynol a chymdeithasol. Mae cysylltiad rhwng y rhaglen hon a Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 drwy ddilyn egwyddorion allweddol Atal ac Ymyrryd
yn Gynnar a Gweithio Amlasiantaethol. Mae hefyd yn gysylltiedig â Chydsyniad Gofal Iechyd
Darbodus o ran ceisio atal problemau datblygu plant, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015 drwy wneud yn siŵr y darperir gwasanaethau sy’n sicrhau canlyniadau
cadarnhaol, a rhoi strategaethau ar waith ar gyfer y dyfodol sy’n galluogi pob plentyn yng
Nghymru i gael canlyniadau cadarnhaol.
4.

Esboniwch beth yw sgiliau echddygol manwl a sgiliau echddygol bras, a sut y gellir eu
datblygu.

Datblygiad corfforol yw datblygiad yr holl sgiliau pwysig rydyn ni’n eu defnyddio i reoli ein
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cyrff, o ddatblygu’r cyhyrau mawr sydd eu hangen i gropian, cerdded, rhedeg, sgipio a hopian
i’r cyhyrau bach rydyn ni’n eu defnyddio ar gyfer tasgau fel bwyta ac ysgrifennu a chydsymud
llaw a llygad. Rydyn ni’n aml yn galw’r rhain yn sgiliau echddygol bras a manwl. Mae sgiliau
echddygol manwl yn gofyn am fwy o drachywiredd a rheolaeth yng nghyhyrau bach ein dwylo,
er enghraifft, dal brwsh paent. Mae sgiliau echddygol bras yn defnyddio cyhyrau mawr y corff
i reoli symudiadau mwy, fel rhedeg neu neidio. Mae sgiliau echddygol bras yn datblygu drwy
ymarfer ac ailadrodd, ac felly mae angen i blant gael eu hamlygu i gyfleoedd amrywiol i symud
yn rhydd ac arbrofi â gwahanol adnoddau er mwyn helpu i’w sgiliau ddatblygu. Gellir datblygu
sgiliau echddygol manwl drwy wneud marciau, edafu, torri â siswrn, peintio.
Trafodwch bwysigrwydd datblygu cydbwysedd a chydsymud i ddatblygiad plant.

FT

5.

A

Mae cydbwysedd a chydsymud yn datblygu wrth i’r plentyn dyfu ac aeddfedu ac mae eu
hangen er mwyn cymryd rhan mewn chwaraeon a phob math o weithgaredd corfforol. Mae’n
bwysig bod plant yn gallu gwneud ymarfer corff ac mae cymryd rhan mewn chwaraeon yn
gwella datblygiad cymdeithasol plant. Mae cydbwysedd a chydsymud hefyd yn amddiffyn
plant rhag anaf gan y byddan nhw’n llai tebygol o syrthio ac, os byddan nhw’n syrthio, bydd eu
hosgo mewn ymateb yn gywir, fel estyn eu dwylo allan i’w hamddiffyn eu hunain. Mae angen
cydbwysedd a chydsymud hefyd ar gyfer tasgau sy’n gofyn am sgiliau echddygol manwl, fel
eistedd wrth ddesg ac ysgrifennu, neu beintio wrth îsl. Mae sgiliau echddygol bras a manwl,
cydbwysedd a chydsymud i gyd yn datblygu wrth i’r plentyn dyfu ac aeddfedu ac mae cerrig
milltir disgwyliedig mewn datblygiad corfforol y bydd disgwyl i’r plentyn eu cyrraedd erbyn
oedran penodol.

Astudiaeth achos:

R

See page XX

Mae Sam yn 18 mis oed ac mae newydd gael ei archwiliad yn 18 mis gan yr Ymwelydd
Iechyd. Mae’r Ymwelydd Iechyd wedi dweud wrth fam Sam nad yw wedi cyrraedd ei holl
gerrig milltir disgwyliedig am ei oedran eto, gan awgrymu y gallai mam Sam wneud rhai
gweithgareddau gyda Sam i hybu ei ddatblygiad corfforol.
Nodwch bum carreg filltir datblygiad corfforol y gallai fod wedi bod disgwyl i Sam eu
cyrraedd erbyn 18 mis oed.

D

1.

•

Gallu cerdded heb gymorth

•

Gallu rholio a thaflu pêl

•

Gallu cyrcydu i godi gwrthrych
oddi ar y llawr, a defnyddio
gafael pinsiwrn manwl ar gyfer
gwrthrychau bach iawn

•

Gallu gafael mewn creon neu
bensil â gafael trybedd i wneud
marciau a sgriblau

•

Ffafrio ei law chwith neu ei law
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dde
Trafodwch sut y gallai’r Ymwelydd Iechyd fod wedi esbonio beth yw cerrig milltir i fam
Sam ac wedi tawelu ei meddwl ynglŷn â pham nad yw Sam wedi cyflawni’r rhain yn llawn
eto.

Awgrymwch weithgaredd y gallai mam Sam ei wneud gyda Sam er mwyn helpu i
ddatblygu sgiliau echddygol bras.

A

3.

FT

Cam yn y broses ddatblygiadol yw cerrig milltir, sy’n seiliedig ar ymchwil gan arbenigwyr ym
maes datblygiad plant i’r hyn y gall plentyn ei wneud erbyn oedran penodol. Mae’r cerrig milltir
hyn yn seiliedig ar yr oedran y gall y rhan fwyaf o blant wneud rhywbeth penodol, fel cerdded
erbyn 18 mis. Byddai’r Ymwelydd Iechyd yn esbonio i fam Sam bod plant yn cyrraedd cerrig
milltir ar wahanol oedrannau ac y bydd llawer o blant yn cerdded dipyn yn gynt na hyn. Beth
sy’n bwysig yw a all y plentyn wneud hyn erbyn ‘oedran carreg filltir.’ Mae p’un a yw plentyn yn
dysgu sut i wneud pethau’n gyflym neu’n arafach yn dibynnu ar lawer o ffactorau gwahanol,
ond er y bydd plant yn datblygu ar gyfraddau gwahanol, byddan nhw’n dilyn yr un dilyniant
neu batrwm. Mae datblygiad plant yn cael ei rannu’n feysydd gwahanol er mwyn ei gwneud
yn bosibl i asesu a nodi unrhyw oedi posibl neu broblemau yn natblygiad plentyn. Mae’r cerrig
milltir wedi’u trefnu’n gamau yn ôl yr oedran y gellid disgwyl i’r plentyn gyrraedd y garreg filltir
honno. Gallai fod llawer o resymau pam nad yw Sam wedi cyrraedd ei gerrig milltir yn llawn,
ond bydd bellach yn cael ei gefnogi drwy fentora a gweithgareddau i gefnogi’r maes hwn yn ei
ddatblygiad.

Gall symud yn ôl ac ymlaen ar siglen helpu plant i ddatblygu cydbwysedd a dysgu sut i gydsymud
drwy symud eu coesau yn ôl ac ymlaen. Mae chwarae â pheli a balwnau yn datblygu sgiliau
echddygol bras gan fod yn rhaid i blant redeg, neidio, igam ogamu a newid eu cydbwysedd a’u
pwysau, yn ogystal â thaflu a cheisio dal neu gicio.

R
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2.

4.

Awgrymwch weithgaredd y gallai mam Sam ei wneud gyda Sam er mwyn helpu i
ddatblygu sgiliau echddygol manwl.

D

Gall toes chwarae a phwti helpu i wella sgiliau echddygol manwl plentyn wrth iddo ddysgu sut i
wasgu, estyn, pinsio a rholio “nadredd â thoes”. Gall plant hefyd ddefnyddio siswrn neu dorwyr
i wella sgiliau cydsymud llaw a llygad a defnyddio gafael pinsiwrn wrth afael mewn offer.
Gall gwahanol fathau o beintio helpu i gryfhau sgiliau cydsymud llaw a llygad a deheurwydd.
Mae peintio â brwsh yn helpu plant i ddysgu sut i ddal brwsh a chael mwy o reolaeth.

Activity type:
See page XX

Mae diddordeb gan ymarferwyr yn ymddygiad cyfannol plant. Mae hyn yn cynnwys eu

226

Suggested responses | Unit 1

datblygiad corfforol a gwybyddol a’u datblygiad iaith.
1.

Disgrifiwch, gan gyfeirio at sgiliau echddygol bras a manwl, y cerrig milltir allweddol o
ddatblygiad corfforol ar gyfer plentyn rhwng 0 a 2 oed.

Byddai cerrig milltir datblygiad sgiliau echddygol bras i blant rhwng 0 a 2 oed yn cynnwys:
rheoli’r pen, eistedd i fyny, cropian, sefyll, cerdded, rhedeg, hopian, neidio, reidio beic tair
olwyn, dal/cicio pêl.

FT

Byddai cerrig milltir datblygiad sgiliau echddygol manwl i blant rhwng 0 a 2 oed yn cynnwys:
gafael cledrol, gafael â’r bysedd a’r bawd, gafael pinsiwrn â’r bysedd a’r bawd, trosglwyddo
gwrthrychau o’r naill law i’r llall, pasio gwrthrych o’r naill law i’r llall, bwydo ei hun â llwy,
adeiladu tŵr, troi tudalennau llyfrau cardfwrdd, pwyntio at wrthrychau â’r mynegfys.

A t eb ion E ng hreifft iol P e n n o d 3 a 4
Astudiaeth achos:

A

See page XX

D

R

Mae Jan yn bump oed ac mae newydd ddechrau yn ystafell dderbyn ei ysgol gynradd leol. Daw
rhieni Jan o wlad Pwyl a dim ond Pwyleg sy’n cael ei siarad yn y cartref ond mae ei dad wedi
bod yn dysgu ychydig eiriau o Saesneg iddo a gall ddeall mwy nag y gall siarad. Mae’r athro
wedi bod yn ceisio cynnwys Jan yng ngweithgareddau’r dosbarth ond mae’n poeni ei fod yn
teimlo’n ynysig gan mai prin y bydd yn siarad ac nad yw wedi gwneud unrhyw ffrindiau. Mae’r
athro yn penderfynu arddangos detholiad o ddoliau mewn gwisg genedlaethol i annog y plant
i drafod gwahanol wledydd a diwylliannau. Mae Jan yn dechrau cyffroi pan fydd yn gweld dol
yn gwisgo gwisg genedlaethol Gwlad Pwyl, gan bwyntio a siarad â’r athro. Mae cynorthwyydd
yr ystafell ddosbarth yn ymateb i Jan yn yr iaith Bwyleg ac mae’n cyffroi hyd yn oed yn fwy, gan
chwerthin a chlebran yn Saesneg a Phwyleg. Ers hynny, mae Jan wedi dod yn fwy hyderus yn
yr ysgol ac wedi gwneud ffrindiau, mae wedi dysgu mwy o Saesneg a Chymraeg ac mae’n aml
yn siarad ym mhob un o’r tair iaith.
1.

Esboniwch pam roedd Jan yn dawel pan ddechreuodd yn yr ysgol.

Roedd Jan yn dawel am nad yw’n gyfarwydd iawn ag iaith y lleoliad gan ei bod yn wahanol i
iaith y cartref, ac mae’n teimlo’n ynysig am mai dim ond ychydig o Saesneg y mae’n ei ddeall
ac nad yw wedi dysgu Cymraeg eto. Yn y lleoliad, ni all gyfathrebu’n llawn ac nid yw’n teimlo’n
rhan o’r grŵp am fod ei ddiwylliant a’i iaith yn wahanol i’r plant eraill.
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Esboniwch pam roedd dol Bwylaidd wedi rhoi hwb i Jan siarad ac ymuno mewn
gweithgareddau.

Drwy’r ddol Bwylaidd gall Jan weld ei gefndir diwylliannol ei hun yn cael ei ddathlu a’i
werthfawrogi yn y lleoliad sy’n gwneud iddo deimlo’n rhan o’r gymuned yn yr ysgol. Gall hefyd
weld bod y lleoliad yn rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn dathlu diwylliannau gwahanol, sy’n ei
helpu i ddeall ei fod yn cael ei werthfawrogi a’i barchu yn y dosbarth er gwaethaf ei iaith a’i
ddiwylliant gwahanol. Mae natur gyfarwydd gwisg y ddol yn ei helpu i deimlo’n gartrefol yn y
dosbarth.
Trafodwch yr effaith ar Jan pan siaradodd cynorthwyydd yr ystafell ddosbarth Bwyleg.

FT

3.

Bydd hyn yn helpu Jan i deimlo’n fwy cartrefol yn y lleoliad a bod ei iaith yn bwysig ac yn cael
ei gwerthfawrogi, bydd yn teimlo’n llai ynysig ac yn fwy parod i gyfathrebu a rhyngweithio ag
eraill.
4.

Awgrymwch dair ffordd arall o helpu Jan i deimlo’n fwy hyderus i ddefnyddio iaith yn y
dosbarth.

•

•

Dysgu ychydig o eiriau Pwyleg syml i’r plant eraill er mwyn helpu Jan i deimlo ei
fod yn perthyn a bod eraill yn ceisio cyfathrebu ag ef yn ei iaith ei hun.

A

•

Annog y staff i ddysgu geiriau Pwyleg allweddol a helpu Jan i deimlo’n rhan o’r
dosbarth drwy ddefnyddio’r rhain, a fydd yn hybu ei ddatblygiad iaith.
Dathlu diwylliant Gwlad Pwyl drwy gyflwyno caneuon, straeon a bwydydd o Wlad
Pwyl i’r plant eraill.

R

Definitions and concepts of health and well-being

2.

Activity type:
See page XX

Disgrifiwch y patrwm o ddatblygiad emosiynol a chymdeithasol sydd i’w ddisgwyl gan
blentyn 8 oed.

D

1.

Mae plant 8 oed yn mwynhau’r ysgol ac yn gwerthfawrogi cydberthnasoedd ag ychydig o
ffrindiau agos a chyd-ddisgyblion, yn enwedig cyfoedion o’r un rhyw. Mae plant yn datblygu
mwy o hunanhyder a gallant fynegi eu barn am bobl a phethau a rhannu eu meddyliau ar
newyddion a digwyddiadau. Mae plant 8 oed yn dal i feithrin dealltwriaeth o dda a drwg a
pharchu eraill. Mae plant yn dechrau deall sut mae rhywun arall yn teimlo mewn sefyllfa
benodol a bydd yn dangos empathi’n well ac yn dechrau dangos sgiliau cymdeithasol fel bod
yn hael, yn gefnogol ac yn garedig. Gall plant 8 oed ddangos emosiynau a rhyngweithiadau
cymhleth, gallant guddio eu gwir feddyliau neu emosiynau er mwyn arbed teimladau rhywun
ac maent yn datblygu ymdeimlad mwy soffistigedig ohonyn nhw eu hunain yn y byd. Mae eu
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diddordebau, eu doniau, a’u ffrindiau a’u cydberthnasoedd ag aelodau o’r teulu yn eu helpu
i ddatblygu hunaniaeth glir. Maen nhw’n mynd drwy gyfnodau o hunanhyder a hunanamau.
Maen nhw’n dysgu sut i ymdopi â rhwystredigaeth, methiant a siom yn well.
2.

Trafodwch bwysigrwydd rhyngweithio cymdeithasol â chyfoedion ac oedolion i blentyn
3 oed sy’n mynd i feithrinfa.

Astudiaeth achos:
See page XX

FT

Mae’n bwysig bod plant yn cymdeithasu â’u cyfoedion ac yn cael profiad o amgylcheddau sy’n
hybu ac yn cefnogi eu datblygiad fel grwpiau rhieni a babanod/plant bach, meithrinfa, grwpiau
cyn-ysgol ac ysgolion. Mae cymdeithasu â phlant eraill o’r un oedran yn helpu plant i ddysgu’r
sgiliau hollbwysig y bydd eu hangen arnynt yn ddiweddarach mewn bywyd. Drwy ryngweithio
ag eraill yn y feithrinfa mae plant yn cael cyfle i bennu ffiniau, nodi sut mae eraill yn adweithio
i’w gweithredoedd a dod o hyd i ffyrdd o ddatrys anghydfod mewn ffordd gyfeillgar; mae’r
rhain i gyd yn sgiliau gwerthfawr y bydd eu hangen arnynt yn oedolion.

Disgrifiwch bwrpas y dull person allweddol a dadansoddwch effaith bosibl y dull hwn ar
Lily.

R

1.

A

Mae Lily yn ddwy oed ac wedi dechrau mynd i feithrinfa dri diwrnod yr wythnos. Dyma’r tro
cyntaf mae Lily wedi cael ei gwahanu oddi wrth ei mam am gyfnodau estynedig o amser. Mae’r
newid hwn yn anodd iawn i Lily ac mae hyn yn effeithio ar ei hymddygiad. Er mwyn helpu plant
ifanc i setlo yn y feithrinfa, ac ymdopi â newid, mae staff yn gweithredu system gadarn o ran
trefniadau rheolaidd a gweithwyr allweddol.

D

Mae’r dull person allweddol yn helpu Lily drwy roi cyfle iddi ffurfio ymlyniad â pherson
allweddol yn y lleoliad, a fydd yn meithrin perthynas gadarnhaol â Lily a’i gofalwyr, a lleddfu
ei phryder gwahanu. Bydd y gweithiwr allweddol yn gweithio gyda phlant ac yn eu cynnwys
yn ystod eu gweithgareddau chwarae. Bydd yn arsylwi arnyn nhw mewn ffordd sensitif, a dim
ond ymyrryd pan fydd ei angen er mwyn darganfod sut maen nhw’n chwarae ac yn dysgu.
Bydd yn edrych, yn gwrando ac yn nodi eu diddordebau ac yn defnyddio’r holl wybodaeth
hon i gynllunio gweithgareddau a phrofiadau a fydd yn helpu’r plant i ddatblygu a chyrraedd
eu llawn botensial. Bydd hefyd yn cyfathrebu’n effeithiol â rhieni a gofalwyr drwy sgyrsiau a
dyddiaduron bob tro mae’r plentyn yn mynychu.
2.

Esboniwch sut mae damcaniaeth ymlyniad yn cefnogi’r defnydd o weithwyr allweddol
mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.

Yn y lleoliad, gall plant ffurfio ymlyniad â pherson allweddol sy’n deall eu hanghenion a’u
dymuniadau ac sy’n meithrin perthynas gadarnhaol â’r plentyn sy’n lleddfu ei bryder pan
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1.

FT

Activity type:

Esboniwch y canlyniadau posibl i blant os cânt eu gwahanu oddi wrth eu prif ofalwr.

A

Mae cael ei wahanu oddi wrth y gofalwr y mae wedi ffurfio ymlyniad ag e/hi yn cael effaith
ddwys ar y plentyn. Gall yr effaith hon fod yn gadarnhaol weithiau gan y gall y plentyn gael
ei wahanu oddi wrth y rhiant at ddibenion ei ddiogelwch uniongyrchol, ac efallai y bydd ei
anghenion yn cael eu diwallu’n well gan ofalwyr eraill os bydd y plentyn yn cael ei esgeuluso
neu ei gam-drin. Yn aml, gall symud y plentyn roi cyfle i’r rhiant newid ei fywyd ac, yn y pen
draw, bydd modd i’r plentyn ddychwelyd. Mewn achosion eraill, efallai y bydd angen i’r plentyn
gael ei faethu neu ei fabwysiadu er mwyn iddo fyw bywyd diogel a hapus. Gall hefyd fod effaith
negyddol ar y plentyn gan y gall symud plentyn o’i gartref effeithio ar ei ddatblygiad neu achosi
oedi yn ei ddatblygiad, a’r mwyaf trawmatig fo amgylchiadau gwahanu plentyn oddi wrth riant,
y mwyaf tebygol y bydd effaith negyddol ar ei ddatblygiad. Pan fydd plentyn yn cael ei wahanu
oddi wrth y gofalwr dro ar ôl tro, bydd hyn yn amharu ar ymlyniadau’r plentyn ac efallai y bydd
yn ei chael hi’n anodd ffurfio cydberthnasoedd iach yn y dyfodol, efallai y bydd gan y plentyn
hunan-barch isel a sgiliau cymdeithasol gwan ac efallai y bydd yn dioddef o iselder a gorbryder.

R
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gaiff ei wahanu oddi wrth ei ofalwyr ac sy’n ei alluogi i deimlo’n ddiogel ac yn werthfawr
yn y lleoliad a theimlo’n hyderus bod rhywun a fydd yn gofalu amdano, yn ei gefnogi ac yn
diwallu ei anghenion. Mae plant yn dysgu drwy arsylwi a bod yng nghwmni eraill. Mae’r person
allweddol yn fodel rôl pwysig i’r plentyn y gall uniaethu ag e/hi a dibynnu arno/arni. Gall
plant ganolbwyntio a dysgu’n fwy effeithiol os nad ydynt yn teimlo straen na gorbryder, felly
bydd person allweddol sy’n sylwgar ac sy’n gwybod beth yw anghenion y plentyn yn cefnogi
datblygiad plant. Mae’r person allweddol yn gweithio ochr yn ochr â rhieni a gofalwyr i sicrhau
parhad gofal i’r plentyn a thrwy hynny gefnogi llesiant emosiynol y plentyn. Mae’r person
allweddol yn arsylwi ar y plentyn er mwyn nodi sut mae’n dysgu drwy chwarae, ac yn cynllunio
gweithgareddau i hybu ei ddatblygiad, yn gwybod beth yw ei ddiddordebau, ac yn nodi unrhyw
bryderon ynglŷn â’i ddatblygiad neu’r angen am gymorth ychwanegol.

Disgrifiwch brif nodweddion ymlyniad ansicr mewn plentyn.

D

2.

Yn aml, gall ymlyniad ansicr gael effaith negyddol ar ddatblygiad plant, pan fydd plant yn ei chael
hi’n anodd ffurfio cydberthnasoedd llwyddiannus a gall hyn bara’n oedolion. Mae’r plant hyn yn
aml yn dangos problemau ymddygiad, fel mynd i’w cragen, bod yn rhy ddibynnol yn emosiynol
neu’n gorfforol a cholli eu tymer. Mae eu sgiliau cymdeithasol yn aml yn wan ac maent yn llai
gwydn na phlant eraill. Mae’r plant hyn yn aml yn ei chael hi’n anodd rheoli eu hemosiynau
a gallant fod yn ymosodol neu ddangos arwyddion o iselder neu orbryder o oedran cynnar.
Hefyd, mae eu hunan-barch yn aml yn isel, a all effeithio ymhellach ar eu gallu i gymdeithasu
ac achosi rhagor o anawsterau o ran dod yn ffrindiau a datblygu cydberthnasoedd.

230

Suggested responses | Unit 1

3.

Disgrifiwch brif nodweddion ymlyniad sicr mewn plentyn.

4.

FT

Mae gan blant sydd wedi datblygu ymlyniad sicr yn ystod plentyndod sgiliau cyfathrebu cynnar
gwell o ganlyniad i ryngweithio ac ymgysylltu gwell â’u gofalwr sy’n rhoi hwb i’w hunanhyder
drwy gydol eu plentyndod ac yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae’r plant hyn yn fwy tebygol
o ddatblygu ymlyniadau a chydberthnasoedd cadarn ag eraill pan fyddant yn oedolion, gan
eu bod wedi cael profiad o gael eu hanghenion wedi’u diwallu ac o feithrin chydberthnasoedd
y gellir ymddiried ynddynt o adeg eu geni. Mae’r plant hyn yn fwy hyderus yn yr ysgol ac yn
gallu meithrin cydberthnasoedd ag athrawon, ymarferwyr a chyfoedion yn well. Mae plant
ag ymlyniad sicr yn aml yn perfformio’n well yn yr ysgol ac yn gallu cydweithredu a gweithio
fel tîm yn well, maent yn llai tueddol o brofi problemau ymddygiadol, a phroblemau yn eu
cydberthnasoedd ag eraill.
Trafodwch pam mae’n bwysig bod plant yn datblygu empathi.

A

Yn ystod y broses o fagu baban, mae’n ffurfio cwlwm â’r rhiant ac yn datblygu teimladau
cryf o gariad tuag at y rhiant sy’n caniatáu i’r plentyn ddatblygu’r gallu i deimlo empathi wrth
dyfu’n hŷn. Mae empathi’n rhan hanfodol o ddatblygiad emosiynol plentyn ac mae’n seiliedig
ar berthynas gyson a gofalgar ym mywyd cynnar y plentyn, ac yn dibynnu ar ymlyniadau’r
plentyn yn ystod babandod. Er bod plant bach yn dangos sensitifrwydd tuag at deimladau pobl
eraill, dydyn nhw ddim yn teimlo empathi eto, ond drwy wylio rhiant neu ymarferwr yn cysuro
plentyn sydd mewn trallod, a gweld yr ymateb hwn yn cael ei fodelu drwy’r amser, daw yn rhan
o ymddygiad y plentyn yn y pen draw.

R

A t eb ion E ng hreifft iol P e n n o d 5, 6, 7
ac 8
1.

Esboniwch gyfnodau datblygiad seicorywiol Freud

D

Mae damcaniaeth Freud yn seiliedig ar y cysyniad bod plant yn mynd drwy gyfnodau
seicorywiol wrth ddatblygu. Y libido yw egni sy’n chwilio am bleser ac sy’n canolbwyntio ar
rannau gwahanol o’r corff ar gamau gwahanol. Y cyfnod geneuol – o adeg geni i 1 oed – mae’r
libido yn canolbwyntio ar geg y baban a daw pleser o fwydo ar y fron, sugno a brathu. Y
cyfnod rhefrol – 1-3 oed – mae’r libido yn dechrau canolbwyntio ar yr anws ac yn cael pleser o
ymgarthu. Yn ystod y cyfnod hwn, daw’r plentyn yn fwy annibynnol gan ddeall ei fod yn berson
yn ei rinwedd ei hun. Yn ystod y cyfnod hwn y mae’r ego yn datblygu, a gall y plentyn deimlo
gwrthdaro ag awdurdod yn ystod hyfforddiant toiled wrth i oedolion geisio rheoli’r broses o
ddysgu mynd i’r toiled. Y cyfnod ffalig – 3-6 oed – mae’r libido yn canolbwyntio ar y pidyn/fwlfa
ac mae plant yn dod yn ymwybodol o’r gwahaniaethau corfforol rhwng bechgyn a merched.
Cred Freud mai yn ystod y cyfnod hwn mae plentyn yn datblygu atyniad at y rhiant o’r rhyw
arall a elwir yn gymhleth Oedipws mewn bechgyn ac yn gymhleth Electra mewn merched. Y
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2.

Trafodwch ddamcaniaeth ymlyniad a monotropi Bowlby.

3.

FT

Mae ymlyniad yn ddamcaniaeth esblygiadol sy’n dweud bod plant wedi’u rhaglennu i ffurfio
ymlyniadau yn syth ar ôl cael eu geni er mwyn eu helpu i oroesi. Mae plentyn yn ffurfio ymlyniad
ag un prif ffigwr ymlynu. Yr enw ar y cysyniad hwn yw monotropi, ac mae’r ymlyniad hwn yn
bwysicach na phob un arall. Mae tarfu ar yr ymlyniad rhwng baban a’i brif ofalwr yn arwain
at broblemau gwybyddol emosiynol a chymdeithasol i’r plentyn. Enw’r rhagdybiaeth hon yw’r
rhagdybiaeth amddifadedd mamol. Roedd Bowlby yn credu bod y berthynas â’r prif ofalwr yn
sail i’r perthnasoedd cymdeithasol y bydd plentyn yn eu ffurfio yn y dyfodol.
Disgrifiwch sut mae damcaniaeth ymlyniad Bowlby yn dylanwadu ar ymarfer mewn
lleoliad gofal plant gan gyfeirio at weithwyr allweddol a pholisïau a gweithdrefnau
derbyn/ymgynefino.

A

Mae damcaniaeth ymlyniad Bowlby wedi dylanwadu ar leoliadau gofal plant drwy’r defnydd
o bolisïau ymgynefino a derbyn, lle mae ymarferwyr yn cyfarfod â rhieni yn eu cartref neu
yn y lleoliad er mwyn cadarnhau anghenion a dymuniadau’r plentyn. Mae rhieni hefyd yn
cael cyfleoedd i aros gyda’u plentyn yn y lleoliad am gyfnod cyfyngedig er mwyn i’r plentyn
ymgyfarwyddo a ffurfio ymlyniadau ac ymarferwyr a’u person allweddol tra bydd y rhiant yn
bresennol i leddfu pryder gwahanu. Hefyd, caniateir i blant ddod ag eitem o’r cartref, fel hoff
degan, sy’n eu helpu i ymgynefino. Drwy’r system gweithiwr allweddol gall y plentyn ffurfio
ymlyniad ag un person allweddol yn y lleoliad a fydd yn blaenoriaethu ei anghenion ac yn
cefnogi ac yn hybu ei ddatblygiad.

R
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cyfnod cudd – 6 oed hyd at y glasoed – mae’r libido yn segur wrth i’r plentyn ganolbwyntio
ei ymdrechion ar yr ysgol, hobïau a dysgu pethau newydd. Y cyfnod organau cenhedlu – y
glasoed hyd at oedolaeth – mae’r libido yn canolbwyntio ar yr organau cenhedlu. Dyma gyfnod
o arbrofi rhywiol a ddaw i ben, yn nhyb Freud, pan fyddwn yn setlo i lawr a meithrin perthynas
un i un yn y pen draw.

Diffinio’r term cyflyru

D

Mewn seicoleg ymddygiad, cyflyru yw’r ddamcaniaeth y gall adwaith (“ymateb”) person neu
anifail i wrthrych neu ddigwyddiad (“ysgogiad”) gael ei addasu drwy ‘ddysgu’ neu gyflyru. Cyflyru
clasurol yw’r math mwyaf adnabyddus o gyflyru a chafodd y ddamcaniaeth hon ei datblygu
ymhellach i lunio damcaniaeth Cyflyru Gweithredol a draethwyd gan Skinner. Dangoswyd
cyflyru am y tro cyntaf drwy arbrofion Ivan Pavlov, a ymchwiliodd i gyflyru ar ôl darganfod bod
cŵn yn dechrau glafoerio nid yn unig pan oeddent yn cael eu bwydo, ond hefyd pan oeddent
yn gweld y person a oedd yn eu bwydo. Roedd y cŵn wedi cael eu hyfforddi’n anfwriadol
drwy gyflyru clasurol i gysylltu’r person a oedd yn eu bwydo â’r bwyd ei hun ac roeddent yn
adweithio mewn ffordd debyg (glafoerio) i’r bwydwyr. Gelwir hyn yn ymateb i ysgogiad, pan
fydd glafoerio yn ymateb a ddysgwyd i ysgogiad y person yn bwydo’r cŵn.
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Esboniwch atgyfnerthiad cadarnhaol.
Mae atgyfnerthiad cadarnhaol yn cyfeirio at ymateb neu ymddygiad sy’n cael ei atgyfnerthu
drwy wobrwyo, sy’n arwain at ailadrodd yr ymddygiad hwn.
Esboniwch sut mae damcaniaethau Skinner yn dylanwadu ar y ffyrdd o hybu ymddygiad
cadarnhaol mewn lleoliad gofal plant.

FT

Mae ymddygiadau a dargedir neu ymddygiadau dymunol yn cael eu hybu drwy wobrwyo’r
ymddygiadau hyn drwy roi canmoliaeth neu sylw neu wobrwyon eraill, fel sticeri, sêr a
thystysgrifau, breintiau neu hoff weithgareddau. Mae ymarferwyr yn defnyddio hyn yn aml yn
y lleoliad drwy roi sticeri neu’r cyfle i ysgwyddo cyfrifoldeb neu gynorthwyo amser byrbrydau
fel gwobr am ymddygiad da. Mae hyn yn annog plant i ailadrodd yr ymddygiad dymunol yn
amlach ac yn helpu i leihau ymddygiadau annymunol gan fod y rhain yn cael eu hanwybyddu.
Mae’n bwysig bod pob plentyn yn cael cyfle i gael ei wobrwyo ac i ysgwyddo cyfrifoldebau
ychwanegol, nid dim ond y plant sy’n ymddwyn yn dda ar y cyfan.
Esboniwch sut y gall damcaniaeth Vygotsky ein helpu i ddeall datblygiad gwybyddol
plant.

R

A

Mae llawer o ymchwil diweddar i ddatblygiad gwybyddol plant wedi bod yn seiliedig ar waith
Vygotsky, sydd wedi cael ei alw’n ddamcaniaeth gymdeithasol-ddiwylliannol. Roedd Vygotsky
yn pwysleisio rôl rhyngweithiadau cymdeithasol plant yn eu datblygiad gwybyddol. Tra bod
Piaget yn credu bod yn rhaid i blant ddatblygu hyd at gam penodol cyn y gallant ddysgu, roedd
Vygotsky yn credu bod dysgu cymdeithasol yn rhagflaenu datblygiad. Yn ôl Vygotsky, mae
dysgu’n digwydd drwy ryngweithio cymdeithasol â Rhywun Arall Mwy Gwybodus (AMG) sy’n
modelu ymddygiad neu’n rhoi cyfarwyddiadau. Mae’r AMG yn rhywun sy’n gallu ymgymryd â
thasg benodol yn well neu sy’n ei deall yn well. Gall yr AMG fod yn athro neu’n rhiant ond gall
hefyd fod yn blentyn arall neu’n gyfoedyn sy’n hŷn neu sydd wedi datblygu ymhellach mewn
maes penodol. Mae’r AMG yn rhan ganolog o ddamcaniaethau Vygotsky ar y Parth Datblygiad
Procsimol neu PDP. Y PDP yw’r gwahaniaeth rhwng beth gall plentyn ei gyflawni’n annibynnol
a beth gall ei gyflawni gyda chymorth AMG.

D

Disgrifiwch sut mae damcaniaethau Vygotsky yn dylanwadu ar ymarfer mewn lleoliad
gofal plant.
Mewn lleoliad gofal plant, mae damcaniaeth Vygotsky yn dangos y gall plant, gyda’r cymorth
cywir, adeiladu ar sgiliau y maen nhw wedi’u meistroli eisoes i gwblhau gweithgareddau newydd
a chyflawni sgiliau newydd. Mae arsylwi yn hollbwysig er mwyn cadarnhau’r cam dysgu y mae’r
plentyn wedi’i gyrraedd a’i helpu i gyrraedd y cam nesaf. Dylid darparu gweithgareddau sydd
ychydig yn uwch na galluoedd y plant. Pan gaiff y plant eu helpu i ddysgu rhywbeth newydd,
yna byddant yn gallu cwblhau’r dasg yn annibynnol yn y dyfodol. Mae modelu ac arddangos
yn rhan bwysig o’r broses hon. Gall modelu iaith a rhyngweithiadau cymdeithasol helpu plant
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i ddysgu sgiliau cymdeithasol.
Trafodwch beth yw Sgema a’r berthynas â datblygiad gwybyddol.

FT

Roedd Piaget yn credu nad yw gwybodaeth yn datblygu o brofiadau yn unig, ond bod gennym
flociau adeiladu mewnol a elwir yn sgemâu sy’n ein helpu i wneud synnwyr o’r byd o’n
hamgylch. Mae’r sgemâu hyn yn ffordd o drefnu gwybodaeth pan fyddwn yn cael profiad o’r
byd o’n hamgylch, rydym yn prosesu ac yn deall y wybodaeth hon drwy ddefnyddio’r blociau
adeiladu hyn. Maen nhw’n ein helpu i brosesu gwybodaeth a phethau newydd rydym wedi’u
dysgu ac yn cynyddu nifer a chymhlethdod ein sgemâu.
Esboniwch broses ymaddasu Piaget.

A

Roedd Piaget yn credu mai proses oedd datblygiad gwybyddol, lle rydym yn ymaddasu i’r
byd drwy gydweddiad, cymhwysiad, a chyfantoliad. Drwy gydweddiad, rydym yn cynnwys
gwybodaeth newydd mewn sgema sy’n bodoli eisoes. Er mwyn gwneud synnwyr o’r wybodaeth
hon, rydym yn gwneud hynny drwy ei chydweddu â’r wybodaeth sydd gennyn ni eisoes, er
enghraifft, efallai y bydd plentyn yn gweld llun o sebra ac yn credu mai ceffyl ‘â streips’ yw e am
nad yw wedi dysgu eto beth yw sebra. Ystyr cymhwysiad yw pan fyddwn yn newid sgema sy’n
bodoli eisoes i gynnwys gwybodaeth newydd, gan addasu’r wybodaeth sydd gennyn ni eisoes i
ychwanegu gwybodaeth newydd. Er enghraifft, bydd y plentyn yn ychwanegu’r wybodaeth nad
ceffyl ‘â streips’ yw sebra, ond anifail hollol wahanol.

R

A teb ion Eng hreifft iol P e n n o d 9, 10,
1 1 a 12
Disgrifiwch beth yw pwrpas chwarae ac aseswch effaith bosibl chwarae creadigol ar
ddatblygiad plentyn 5 oed, gan gyfeirio at ddwy enghraifft.

D

Pwrpas chwarae yw caniatáu i blant ddefnyddio eu creadigrwydd a datblygu eu dychymyg,
deheurwydd, a’u cryfder corfforol, gwybyddol ac emosiynol ar yr un pryd. Drwy chwarae
y bydd plant yn ymgysylltu ac yn rhyngweithio yn y byd o’u cwmpas. Dwy enghraifft yw
gweithgareddau celf a chrefft – peintio, gwneud marciau, modelu sothach, toes chwarae, toes
halen, stampio; gweithgareddau chwarae rôl – gwisgo i fyny, newid cymeriad, acen a thôn,
creu golygfa, dyfeisio propiau ac adnoddau yn fyrfyfyr. Effaith bosibl chwarae creadigol ar
ddatblygiad yw
•

datblygiad corfforol – sgiliau echddygol manwl a bras, cydsymud llaw a llygad, sgiliau
gwisgo, gofod a symud, cydbwysedd, cydsymud

•

datblygiad deallusol – lliwiau, siapiau, gweadau, rhifau, maint, swm, datblygiad
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mathemategol, sgiliau archwilio
•

datblygiad iaith – geiriau ac ymadroddion newydd, tôn, llais, sgiliau holi, techneg
ateb ac ymateb

•

datblygiad emosiynol – mynegi teimladau, emosiynau, gofidiau, pryderon, egluro a
chyfiawnhau, derbyn canmoliaeth ac anogaeth

•

datblygiad cymdeithasol – cymryd tro, rhannu, cydnabod pobl eraill ac anghenion,
cymdeithasu â ffrindiau, gwneud ffrindiau newydd, chwarae gyda phlant hŷn/iau.

FT

Esboniwch bwysigrwydd chwarae ar gyfer datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
yn ystod y Cyfnod Sylfaen.

Mae chwarae yn cynnig cyfleoedd a gweithgareddau i ddarganfod ac ymchwilio a gall gefnogi a
hybu’r broses o ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd. Mae’n hybu dysgu gweithredol
ac yn helpu’r plant i feddwl am y byd o’u hamgylch a gwneud synnwyr ohono. Mae chwarae yn
datblygu sgiliau ieithyddol a chyfathrebu plant ac yn galluogi plant i fod yn greadigol, i ymchwilio
ac archwilio deunyddiau gwahanol, ac yn eu hannog i reoli risg a her. Mae’n manteisio ar
gyfleoedd yn yr amgylchedd dysgu awyr agored – mynd â’r dysgu allan i’r awyr agored.

A

Disgrifiwch bwrpas chwarae wedi’i gyfeirio gan y plentyn yn Fframwaith y Cyfnod
Sylfaen.

R

Un math o chwarae yw chwarae wedi’i gyfeirio gan y plentyn. Mae’n cynnwys cyfle chwarae
rhyngweithiol un-i-un rhwng oedolyn a phlentyn lle mae’r plentyn yn cyfeirio ac yn arwain y
chwarae fel y dymuna. Pwrpas chwarae wedi’i gyfeirio gan y plentyn yw: rhoi cyfle i ganolbwyntio
ar un gweithgaredd ar y pryd, ychwanegu at ymdeimlad y plentyn o hunangyfeirio a’i
hunanhyder, rhoi mwy o gyfleoedd i’r plentyn gael sylw manwl gan oedolyn,cryfhau a gwella’r
berthynas rhwng yr oedolyn a’r plentyn, grymuso plant, defnyddio profiadau blaenorol i ailgreu eu teimladau, datblygu sgiliau penodol sydd o ddiddordeb iddyn nhw, a chysylltu dysgu
â diddordebau a hobïau.

D

Aseswch sut y gall chwarae dychmygus hybu datblygiad iaith plentyn rhwng 1 a 3 oed.
Mae iaith plant yn datblygu’n gyflym rhwng 1 a 3 oed. Mae geirfa a lleferydd yn cyflymu’n gyflym
wrth i sgiliau cyfathrebu a hyder y plentyn gynyddu. Dyma’r adeg mae llawer o blant yn mynd
i leoliadau addysgol ac yn dechrau cymdeithasu ag eraill a chwarae. Mae chwarae dychmygus
yn hybu datblygiad iaith drwy ychwanegu at eirfa a dewis geirfa sy’n addas ar gyfer pwrpasau/
cyd-destunau penodol; datblygu sgiliau iaith – ymarfer gwrando, edrych a siarad, efelychu iaith
eraill; datblygu’n emosiynol – deall a mynegi eu teimladau drwy ail-greu profiadau penodol,
defnyddio eu dychymyg i fynegi eu barn.
Cyfiawnhewch sut y gall chwarae strwythuredig a chwarae anstrwythuredig gefnogi
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datblygiad sgiliau deallusol.
Mae chwarae strwythuredig yn golygu unrhyw fath o weithgaredd sydd â rheolau neu
gyfarwyddiadau er mwyn cyflawni nod. Does dim rheolau na ffiniau mewn chwarae
anstrwythuredig a chaiff ei gwblhau yn ôl pwysau a dewis y plentyn.
Gweithgareddau chwarae strwythuredig, a meithrin sgiliau deallusol o bosibl:
gweithgaredd cyfrif a osodwyd ymlaen llaw (mathemategol/gwybodaeth a
dealltwriaeth o’r byd)

•

gweithgaredd darllen un-i-un (llythrennau, geiriau, darllen, seiniau)

•

gweithgaredd coginio (ymchwilio, arbrofol)

•

gweithgaredd gwneud marciau a osodwyd ymlaen llaw (ffurfio llythrennau, seiniau,
iaith)

FT

•

Gweithgareddau chwarae anstrwythuredig a datblygiad posibl sgiliau deallusol:

gweithgareddau ymchwilio awyr agored i ddatblygu cyfrif, siapiau, lliwiau, geiriau
newydd

•

chwarae rhydd yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth i ddewis eich gweithgaredd eich
hun – didoli siapiau, cyfrif llinellau, darllen, gwneud marciau

•

chwarae yn yr awyr agored – archwilio ac ymchwilio

D

R

A

•
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A

FT

Ymatebion
Enghreifftiol
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Atebion Enghreifftiol adran 2

Ateb ion Eng hreifft io l P e n n o d 15
Activity type:
See page XX

Amlinellwch dri ffactor sy’n arwain at iechyd meddwl negyddol mewn plant.

FT

1.

Un ffactor a all arwain at iechyd meddwl negyddol mewn plant yw wynebu gwahaniaethu ar
sail eu hil, eu rhywioldeb neu eu crefydd. Ffactor arall yw ymdopi â newid a digwyddiadau
trawmatig a all gael effaith negyddol ar iechyd meddwl plant, fel symud tŷ neu newid ysgol,
neu enedigaeth brawd neu chwaer newydd. Gall y rhain wneud i blant deimlo’n bryderus ac yn
ansicr, yn ogystal â chael rhiant sydd â phroblemau iechyd meddwl, problemau gydag alcohol
neu gyffuriau. Trydydd ffactor yw bwlio difrifol neu gam-drin corfforol neu rywiol.
Esboniwch effaith y ffactorau sy’n hybu iechyd meddwl cadarnhaol ar ymddygiad plant.

A

2.

R

Mae amrywiaeth o ffactorau yn hybu iechyd meddwl cadarnhaol mewn plant, sef iechyd
corfforol da, deiet cytbwys ac ymarfer corff rheolaidd, amrywiaeth o gyfleoedd chwarae dan
do ac yn yr awyr agored, bywyd teuluol hapus, mynd i ysgol sy’n hybu llesiant ac yn rhoi llawer
o gyfleoedd i ddysgu a llwyddo, teimlo bod eraill yn eu caru a theimlo’n ddiogel, ac ymdeimlad
o berthyn yn y cartref, yn yr ysgol ac yn eu cymuned. Yna, bydd plant yn teimlo’n gadarnhaol ac
yn teimlo bod ganddyn nhw reolaeth dros eu bywydau a fydd yn eu helpu i fod yn ddigon gwydn
i wynebu cyfnodau heriol yn eu bywydau. Os nad oes gan blant iechyd meddwl cadarnhaol,
gall fod yn anodd iddynt reoli eu hemosiynau, eu hymddygiad yn y cartref a’r ysgol, a chadw
ffrindiau a chynnal cydberthnasau. Gall eu perfformiad academaidd fod yn wan ac efallai y
bydd eu hunan-barch yn isel.

D

Gweithgaredd:
See page XX

Llenwch y tabl drwy benderfynu ar y math o ffactor sy’n effeithio ar ymddygiad sydd yn y
senario yn y golofn gyntaf a’r effaith mae hyn yn ei gael ar y plentyn.
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Math o Ffactor
sy'n Effeithio ar
Ymddygiad

Senario

Effaith ar y plentyn

Amgylcheddol:
Tai

Problemau iechyd meddwl, fel gorbryder
ac iselder, o ganlyniad i dai gorlawn/tai o
ansawdd gwael. Mae’n fwy tebygol o fod
yn absennol o’r ysgol yn aml oherwydd
salwch, ac oedi mewn datblygiad
gwybyddol ac iaith. Mae’n fwy tebygol o
gael problemau ymddygiad, fel ymddygiad
ymosodol a gorfywiogrwydd, sy’n
effeithio ar ei addysg a’i gydberthnasoedd
cymdeithasol â chyfoedion.

Plentyn 6 oed sydd
newydd symud i
Gymru o Bacistan
ac sydd ddim yn
siarad Cymraeg na
Saesneg.

Diwylliannol:
Efallai na fydd ganddo ymdeimlad o
Ethnigrwydd/Diwylliant a berthyn yn yr ysgol nac yn y gymuned.
Thraddodiadau
Gall fynd yn ynysig a mynd i'w gragen a'i
chael hi'n anodd gwneud ffrindiau.

Person ifanc yn
ei arddegau sy'n
dioddef gorbryder
ac iselder ac sy'n
absennol o'r ysgol
yn aml.

Iechyd Meddwl

FT

Enghraifft:
Mae plentyn 3
oed yn byw mewn
tŷ â dwy ystafell
wely gyda’i rieni a
phedwar brawd/
chwaer. Mae’r tŷ
yn llaith ac mewn
cyflwr gwael.

R

A

Mae iechyd meddwl plant yn cael effaith
fawr ar eu hymddygiad ac mae llawer o
wahanol bethau'n gallu achosi hyn. Y gred
yw bod un o bob deg o blant yn dioddef
problem iechyd meddwl, fel iselder,
gorbryder ac anhwylder straen wedi
trawma. Yn aml, caiff problemau iechyd
meddwl plant eu hachosi gan bethau sy'n
digwydd yn eu bywydau. Mae'n bwysig
bod gan blant iechyd meddwl da er mwyn
bod yn ddigon gwydn i ymdopi â bywyd.
Mae llesiant meddyliol yr un mor bwysig
ag iechyd corfforol.

D

Anableddau dysgu
Plentyn ag
anableddau dysgu
sydd newydd symud
i'r ysgol uwchradd.

Mae plant ag anableddau dysgu hefyd yn
gallu cael problemau neu anhwylderau
ymddygiad, gan gynnwys ymddygiad
negyddol, ymddygiad osgoi, ymddygiad
ymosodol, ynysigrwydd cymdeithasol
a ffrwydradau emosiynol. Yn aml, bydd
problemau ymddygiad yn digwydd
oherwydd pryder, straen a diffyg
hunanhyder.
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Math o Ffactor
sy'n Effeithio ar
Ymddygiad
Tlodi/Cyfoeth

Plentyn 10 oed y
bu farw ei fam y
llynedd.

Profiadau Niweidiol
yn ystod Plentyndod
(Adverse Childhood
Experiences: ACEs)

Effaith ar y plentyn
Gall tlodi gael effaith sylweddol ar
ymddygiad plant a'u cyfleoedd mewn
bywyd. Mae plant o deuluoedd tlawd yn
fwy tebygol o gael problemau ymddygiad
emosiynol erbyn 5 oed. Mae astudiaethau
wedi dangos bod cysylltiad rhwng tlodi
a deilliannau addysgol gwael plant.
Mae llawer mwy o blant â phroblemau
ymddygiadol yn dod o deuluoedd tlotach
na'r rhai sy'n economaidd sefydlog. Mae
plant o deuluoedd ag incwm isel yn aml
yn teimlo mwy o straen ac yn poeni am
ddyled a thalu biliau, a all effeithio ar
blant, gan wneud iddynt deimlo straen a
phryder.

FT

Person ifanc yn ei
arddegau na all
ei rieni fforddio ei
anfon ar daith ysgol
addysgol.

Digwyddiadau trawmatig yn ystod
plentyndod neu lencyndod yw Profiadau
Niweidiol yn ystod Plentyndod. Gallant fod
yn ddigwyddiadau unigol neu'n brofiad
trawmatig estynedig sy'n peryglu llesiant,
ymddiriedaeth neu ddiogelwch y plentyn.
Po fwyaf o’r profiadau hyn y bydd plentyn
yn eu cael, y mwyaf fydd yr effaith, sy’n
gallu ei gwneud hi’n anodd i’r plentyn reoli
ei emosiynau a’i ymddygiad yn y cartref
a’r ysgol, a chadw ffrindiau a chynnal
chydberthnasoedd.

A

R

Definitions and concepts of health and well-being

Senario

D

Activity type:
See page XX

1.

Esboniwch bwysigrwydd ffrindiau a’r ffyrdd y gallant ddylanwadu ar ymddygiad plentyn
12 oed.

Mae cymdeithasoli’n rhan hanfodol o ddatblygiad plentyn, gan ei helpu i ddysgu sut i
ryngweithio ag eraill. Os na fydd plentyn yn cael y cyfle i fagu’r sgiliau hyn, gall hynny arafu
ei ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol. Mae diffyg cydberthnasoedd cymdeithasol yn
effeithio ar ymddygiad a datblygiad mewn llawer o ffyrdd. Mae cyrhaeddiad addysgol plant
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2.

FT

sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol yn aml yn is ac maent yn llai economaidd sefydlog yn
oedolion. Mae plant sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol yn wynebu mwy o risg o unigrwydd
a phroblemau iechyd corfforol ac iechyd meddwl yn oedolion ac mae diffyg cydberthnasoedd
cymdeithasol yn cael effaith negyddol ar ddatblygiad yr ymennydd. Mae pwysau gan gyfoedion
yn dylanwadu ar bob plentyn ond gall gael mwy o effaith ar rai nag eraill. Pwysau gan gyfoedion
yw dylanwad ffrindiau a phlant eraill ar y plentyn. Gall oedolion danamcangyfrif effeithiau
pwysau gan gyfoedion ar blant a phobl ifanc. Gall effeithio ar blant sy’n hyderus fel arfer, gan
achosi hunan-barch isel a diffyg hyder sy’n cael effaith negyddol ar eu llesiant. Gall effeithio ar
addysg plant, oherwydd wrth geisio cyd-dynnu â’u cyfoedion, maent yn rhoi mwy o bwyslais
ar gymdeithasu yn hytrach nag addysg, a daw barn cyfoedion yn bwysicach na barn y rhieni
a’r athrawon.
Disgrifiwch effaith bosibl Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ar ymddygiad plant.

R

A

Caiff profiadau plentyn drwy gydol ei fywyd cynnar effaith enfawr ar ei ymddygiad a’i
ddatblygiad, gan gynnwys ei iechyd meddwl a’i iechyd corfforol. Drwy berthynas gadarnhaol
â’i ofalwr, bydd y plentyn yn ennyn agwedd gadarnhaol tuag at gydberthnasoedd eraill ac ato’i
hun, ond bydd profiad negyddol pan fydd y gofalwr yn methu â diwallu anghenion y plentyn
yn gyson yn ei gwneud hi’n anodd iddo gynnal cydberthnasoedd cadarnhaol yn y dyfodol a
meithrin llesiant meddyliol cadarnhaol. Digwyddiadau trawmatig yn ystod plentyndod neu
lencyndod yw Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Gallant fod yn ddigwyddiadau unigol
neu’n brofiad trawmatig estynedig sy’n peryglu llesiant, ymddiriedaeth neu ddiogelwch y
plentyn. Mae enghreifftiau yn cynnwys cam-drin, rhiant sy’n camddefnyddio cyffuriau neu
alcohol, trais domestig, rhiant â salwch meddwl, neu golli rhiant o ganlyniad i ysgariad neu
farwolaeth. Canfu astudiaeth yn 2014 fod 47% o bobl wedi profi o leiaf un profiad niweidiol
yn ystod eu plentyndod. Gall profiadau o’r fath arwain at fwy o broblemau iechyd corfforol
a meddyliol, gan gynnwys iselder a gorbryder. Po fwyaf o’r profiadau hyn y bydd plentyn yn
eu cael, y mwyaf fydd yr effaith, a all ei gwneud hi’n anodd i’r plentyn reoli ei emosiynau a’i
ymddygiad yn y cartref a’r ysgol, a chadw ffrindiau a chynnal cydberthnasoedd.
3.

Trafodwch sut y gall cefndiroedd teuluol gwahanol plant gael effaith ar eu hymddygiad.

D

Y teulu yw lle mae prif gymdeithasoli plant yn digwydd a lle maent yn dysgu gwerthoedd eu
teulu a’r gymuned lle maen nhw’n byw. Mae plant yn dysgu normau ymddygiad derbyniol gan
eu teulu. Tair blwyddyn gyntaf bywyd yw’r rhai pwysicaf o ran datblygiad ymennydd plant,
pan fyddant yn hynod sensitif i ffactorau allanol sy’n effeithio ar ymddygiad a datblygiad.
Os bydd amgylchedd plentyn yn un ysgogol a chyfoethog o ran iaith a chyfathrebu, gydag
ymlyniadau a chlymau cadarn â gofalwyr, bydd hyn yn ychwanegu at ei ddatblygiad. Mewn
gwrthgyferbyniad, os na fydd hyn yn digwydd yn y teulu, gall fod oedi yn natblygiad y plentyn
ac efallai na fydd yn cyrraedd y cerrig milltir disgwyliedig am ei oedran. Bydd plant sy’n wynebu
straen yn eu hamgylchedd teuluol yn ystod eu blynyddoedd cynnar yn fwy tebygol o ddatblygu
anabledd dysgu neu broblem iechyd meddwl fel iselder. Mae gwahanol arddulliau magu plant
yn cael effaith sylweddol ar ymddygiad a datblygiad plant. Mae plant ifanc yn ei chael hi’n
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Astudiaeth achos:
See page XX

FT

Mae Nathan yn fachgen wyth oed sydd newydd symud i ardal newydd gyda’i deulu: ei fam, ei
dad, ei efaill, Aaron, a’i chwaer, Gwen, sy’n 6 wythnos oed. Ers i Gwen gael ei geni, mae’r cartref
wedi bod yn brysur iawn, yn gofalu am y babi newydd ac yn croesawu llawer o ymwelwyr. Mae
Nathan ac Aaron wedi dechrau yn yr ysgol gynradd leol ac wedi cael eu rhoi yn yr un dosbarth.
Mae hyn yn achosi rhai problemau gan nad yw Nathan ac Aaron yn gyfarwydd â’r lleoliad.
Mae rhieni Nathan yn poeni gan ei fod weithiau’n ymddwyn yn heriol, ac mae’r math hwn o
ymddygiad wedi dod yn fwy cyffredin yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.

A

Mae ymddygiad Nathan yn cynnwys y canlynol: Os bydd ei drefn feunyddiol yn newid mae
hynny’n achosi trallod iddo, mae’n well ganddo chwarae’n annibynnol yn hytrach na chwarae
gydag eraill, mae’n mynd â theganau oddi wrth blant eraill, mae’n cael ei orlethu mewn
amgylchedd swnllyd.

Mae rhieni Nathan yn ceisio gwobrwyo ei ymddygiad cadarnhaol, ond yn fwyfwy aml, maen
nhw’n ildio iddo, gan fod ei ymatebion yn heriol ac yn cymryd gormod o’u hamser. Mae Nathan
yn teimlo’n fwyaf cyfforddus pan fydd yn gallu dilyn patrwm cyfarwydd o weithgareddau a
phan fydd ei efaill yn agos ato, gan fod Aaron yn cefnogi Nathan drwy gydol y dydd. Mae
Nathan yn cael anawsterau wrth symud o amgylch yr ystafell ddosbarth weithiau, mae’n
cwympo weithiau ac yn taro yn erbyn dodrefn a phlant eraill. Gall hyn fod yn anodd i Nathan
ac i’r plant eraill dan sylw. Nid yw iaith Nathan wedi datblygu’n dda ac mae hyn yn gallu ei atal
pan mae’n ceisio cyfathrebu a mynegi ei deimladau. Mae Nathan wedyn yn cynhyrfu ac yn
mynd i’w gragen yn ystod gweithgareddau dosbarth. Ond, mae Nathan yn mwynhau gwaith
celf a gwaith creadigol, gan ei fod yn gallu mynegi ei hun mewn ffordd wahanol. Mae addysg
gorfforol yn anodd i Nathan, yn enwedig pan fydd yn aelod o dîm. Ond, mae Nathan yn hoffi
cefnogi ei efaill pan fydd Aaron yn chwarae pêl-droed ar benwythnosau. Gan eu bod yn poeni
am Nathan, mae ei rieni wedi trefnu cyfarfod â’i dîm addysgu er mwyn lleisio eu pryderon.
Mae mam Nathan wedi cadw dyddiadur o ddigwyddiadau heriol yn ystod yr ychydig fisoedd
diwethaf er mwyn ei drafod â’r tîm addysgu yn yr ysgol.

D

R

Definitions and concepts of health and well-being

anodd ymddwyn mewn ffordd sy’n wahanol i’r credoau, y gwerthoedd a’r agweddau y maen
nhw wedi’u dysgu o fewn eu teulu. Gall agweddau teulu tuag at addysg gael effaith fawr ar
gymhelliant y plentyn i ddysgu a chyflawni yn y blynyddoedd cynnar a drwy gydol ei addysg.

1.

Amlinellwch dri ffactor a allai fod yn dylanwadu ar ymddygiad Nathan.

Genedigaeth chwaer – aflonyddwch yn y tŷ, llai o sylw ar Nathan, cynnydd yn nifer yr ymwelwyr
i ymweld â’r babi newydd, mwy o ymddygiad negyddol i gael sylw.
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Symud tŷ – amgylchoedd a threfn newydd, angen cysur gan oedolion, mwy o ymddygiad
negyddol.
Dechrau’r ysgol – athro ac amgylchoedd addysgol newydd, trefn newydd ar gyfer y diwrnod
ysgol, newid trefniadau teithio i’r ysgol ac oddi yno efallai, ansicr o amseriadau yn ystod y
dydd, teimlo’n ansefydlog.
2.

Esboniwch sut gall ymddygiad cadarnhaol Nathan gael ei hybu yn y cartref a’r ysgol.

3.

A

FT

Yn ddelfrydol, dylai’r ysgol a’r cartref gydweithio, er mwyn helpu i sicrhau eu bod yn defnyddio
dull cyson i hybu ymddygiad cadarnhaol Nathan. Mae’n bwysig bod cyfathrebu da rhwng rhieni
Nathan a’i athrawon er mwyn sicrhau y dilynir trefn gyson. Ymhlith dulliau o hybu ymddygiad
cadarnhaol mae modelu – e.e. rhieni/athrawon yn gweithredu fel modelau rôl; gosod ffiniau
– e.e. rheolau yn y cartref/ysgol; cysondeb rhwng y cartref a’r ysgol; atgyfnerthu – e.e.
canmoliaeth, gwobrau; creu amgylchedd ar gyfer ymddygiad da – e.e. diwrnodau strwythuredig,
wedi’u cynllunio. Dylai rhieni Nathan a’i athrawon gytuno ar bolisi ymddygiad sy’n cyfiawnhau
disgwyliadau, yn cynnwys cyfraniad gan Nathan, yn cyfleu’r rheolau mewn ffordd gadarnhaol,
yn cynnwys rheolau ynglŷn ag ymddygiadau grŵp ac yn hybu strategaethau gwydnwch. Gallai’r
strategaethau gynnwys creu amgylchedd yn y cartref a’r ysgol sy’n gadarnhaol ac yn gefnogol,
rhoi strategaethau ar waith i feithrin sgiliau a chryfhau ymddygiadau cadarnhaol, a rhoi
strategaethau ar waith i leihau ymddygiad annymunol.
Aseswch effaith bosibl dau ffactor cymdeithasegol a all effeithio ar ymddygiad Nathan.

R

Amgylcheddol: gallai symud i ardal newydd a dechrau mewn ysgol newydd olygu bod tarfu ar
drefn ddyddiol Nathan, fod hyn wedi gwneud iddo deimlo’n ansefydlog, ac y gall ei ymddygiad
fynd yn fwyfwy negyddol. Gallai symud i ardal newydd a dechrau mewn ysgol newydd fod yn
ffactor cadarnhaol sy’n golygu bod Nathan yn addasu’n dda i’w drefn ddyddiol newydd, gan
wneud ffrindiau newydd a dangos ymddygiad cadarnhaol cynyddol.

D

Economaidd-gymdeithasol: gall cyfyngiadau ariannol fod yn ffactor, gan y gallai brawd neu
chwaer newydd roi pwysau ariannol ar y teulu, felly mae Nathan yn cael llai o trîts a gwobrau,
mae’n bosibl ei fod yn teimlo ei fod wedi’i adael allan a gall ei ymddygiad fynd yn fwyfwy
negyddol. Gallai mwy o gyfleoedd economaidd i’r teulu fod yn ffactor cadarnhaol. Gallai hyn
olygu bod Nathan yn cael mwy o trîts a gwobrau nag yn y gorffennol, gallai deimlo ei fod wedi’i
werthfawrogi mwy a gall ddangos ymddygiad cadarnhaol cynyddol.
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Ateb ion eng hreifft io l p e n n o d 16
Activity type:

1.

Amlinellwch yr agweddau pwysig ar bolisi rheoli ymddygiad.

2.

FT

Mae’n bwysig bod lleoliadau ac ysgolion yn creu ‘Polisi Ymddygiad Cadarnhaol’ sydd ar gael
i’r holl staff a rhieni. Dylai’r polisi gynnwys beth sydd i’w ddisgwyl gan y plant, sut dylai staff
ymateb i ymddygiad negyddol ac atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol. Yna, gellir defnyddio’r
polisi i greu rheolau ar gyfer ymddygiad sy’n briodol i oed a chyfnod datblygu’r plant. Dylid
creu rheolau gyda’r plant gan eu bod nhw’n teimlo bod eu barn yn cael ei gwerthfawrogi a
bydd ganddynt fwy o gymhelliant i gadw at y rheolau.
Esboniwch pam y dylai plant gyfrannu at bolisi ymddygiad.

A

Mae’n bwysig bod polisi ymddygiad yn cynnwys cyfraniad y plant. Mae’n rhaid i unrhyw bolisi
ymddygiad ystyried safbwyntiau a barn plant, waeth beth yw eu hoedran, gan y bydd y plant
yn cael mwy o gymhelliant i ddilyn y rheolau a deall disgwyliadau’r ysgol neu’r lleoliad. Dylai’r
polisi gyfleu’r rheolau mewn ffordd gadarnhaol. Dylai’r rheolau gael eu geirio yn nhermau’r
ymddygiad cadarnhaol a ddisgwylir yn hytrach na rhestr o bethau na ddylid eu gwneud. Er
enghraifft, ‘Cerddwch yn yr ystafell ddosbarth’ yn hytrach na ‘peidiwch â rhedeg’.

Ateb ion eng hreifft io l p e n n o d 17

R

Definitions and concepts of health and well-being

See page XX

Activity type:
See page XX

Esboniwch ddwy strategaeth ar gyfer hybu ymddygiad cadarnhaol plant.

•

Ymhlith dulliau o hybu ymddygiad cadarnhaol mae:

•

modelu – e.e. rhieni/athrawon yn gweithredu fel modelau rôl

•

pennu ffiniau – e.e. rheolau yn y cartref/ysgol sy’n cynnwys safbwyntiau a barn y
plant

•

cysondeb rhwng y cartref a’r ysgol

•

atgyfnerthu – e.e. canmoliaeth, gwobrau

D

1.
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creu amgylchedd ar gyfer ymddygiad da – e.e. diwrnodau strwythuredig, wedi’u
cynllunio

•

creu amgylchedd yn y cartref a’r ysgol sy’n gadarnhaol ac yn gefnogol

•

rhoi strategaethau ar waith i feithrin sgiliau ac atgyfnerthu ymddygiadau cadarnhaol

•

rhoi strategaethau ar waith i leihau ymddygiad annymunol

Disgrifiwch sut mae’r dull person allweddol yn lleihau ymddygiadau annymunol.

FT

2.

•

A

Mae’r person allweddol yn meithrin perthynas gadarnhaol â’r plentyn, sy’n rhoi cyfle i’r plentyn
ffurfio ymlyniad ag e/hi sy’n gwneud i’r plentyn deimlo ei fod yn cael ei groesawu a’i werthfawrogi
yn y lleoliad ac sy’n helpu i atal pryder gwahanu. Bydd y person allweddol yn ymateb mewn
ffordd sensitif i deimladau ac ymddygiad y plentyn, a bydd yn diwallu ei anghenion emosiynol
drwy roi sicrwydd, gan y bydd lleoliad neu ddosbarth yn brofiad newydd i blentyn. Mae hyn
yn helpu’r plentyn i ymgyfarwyddo ac yn cefnogi llesiant y plentyn. Mae’r person allweddol yn
ffigwr cyfarwydd sy’n meithrin cydberthnasoedd â’r plentyn a’i rieni neu ei ofalwyr sy’n lleihau
ymddygiad annymunol fel y gall drafod unrhyw broblemau ymddygiad â’r rhieni a gweithio
gyda’i gilydd i weithredu’n gyson. Caiff cofnodion o ddatblygiad a gofal eu creu a’u rhannu gan
y person allweddol, y rhieni a’r plentyn. Yn y modd hwn, drwy arsylwi ac asesu gall y person
ifanc nodi unrhyw oedi mewn datblygiad sy’n gallu achosi ymddygiadau annymunol a rhoi’r
strategaethau ar waith a chefnogi anghenion y plentyn. Bydd hefyd yn gweithredu fel model
rôl cadarnhaol i’r plentyn. O ganlyniad, bydd plant yn teimlo’n sefydlog ac yn hapus ac yn fwy
hyderus i ddysgu a chwarae ac yn llai tebygol o ddangos ymddygiad heriol.

R

A t eb ion e ng hreifft io l p e n n o d 18
Activity type:
See page XX

Esboniwch sut y gall rhwystrau daearyddol atal plant rhag cael gofal a chymorth.

D

1.

Mae amrywiaeth o ffactorau yn atal plant rhag cael gafael ar wasanaethau iechyd, gofal
cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar. Un ffactor posibl yw prinder gwybodaeth, yn yr ystyr
nad ydynt yn gwybod am y gwasanaethau sydd ar gael. Gall plant wynebu mwy nag un rhwystr
wrth geisio cael gafael ar wasanaethau. Mae rhai plant yn byw’n agos i wasanaethau iechyd,
gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar ac efallai y bydd eraill yn byw ymhell i ffwrdd mewn
ardaloedd gwledig, anghysbell neu ardaloedd mwy difreintiedig lle mae llai o wasanaethau
ar gael. I blant sydd ddim yn byw’n agos i’r gwasanaethau, efallai na fydd y bysiau yn yr ardal
yn rhedeg ar amseroedd cyfleus i fynd i apwyntiad, neu efallai nad ydynt yn gyfleus ar gyfer
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2.

Amlinellwch sut y gall iaith fod yn rhwystr i blant a’u teuluoedd o ran cael gafael ar
wasanaethau’r blynyddoedd cynnar.

A

FT

Gall iaith fod yn rhwystr i rai teuluoedd sy’n eu hatal rhag cael gafael ar wasanaethau’r
blynyddoedd cynnar am nad oes darpariaeth ar gael yn eu dewis iaith yn lleol neu ei bod yn
rhy bell i ffwrdd i fod yn ymarferol. Gall fod prinder darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg
ddigonol mewn rhai ardaloedd. I lawer o rieni yng Nghymru, mae addysg gynnar cyfrwng
Cymraeg yn bwysig am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys dod yn rhan o’r gymuned leol
a chael gwaith. Ymhlith y ffyrdd posibl o oresgyn y rhwystr hwn mae darparu gofal cofleidiol
mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, gwella trafnidiaeth i ysgolion cyfrwng Cymraeg a
mwy o ddewis ac oriau agor hirach mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg. Yn yr un modd, yn aml,
mae prinder gwybodaeth am wasanaethau’r blynyddoedd cynnar i deuluoedd sy’n siarad iaith
heblaw Cymraeg neu Saesneg neu na allan nhw ddeall yr iaith. Maent yn pryderu y bydd eu
plentyn yn teimlo’n ynysig ac y bydd eraill yn gwahaniaethu yn ei erbyn ac na fydd yn deall iaith
y lleoliad ac maent yn ansicr o allu’r lleoliad i ddiwallu anghenion diwylliannol a chrefyddol eu
plentyn.

Ateb ion eng hreifft io l p e n n o d 19

R

Definitions and concepts of health and well-being

oriau agor grwpiau rhieni/plant bach, meithrinfeydd a gwasanaethau gofal cymorth. Efallai y
bydd angen i blentyn ag anghenion iechyd cymhleth neu anghenion dysgu ychwanegol gael
triniaeth arbenigol sydd filltiroedd lawer i ffwrdd ac yn anodd ei chyrraedd. Mae anhawster
i deithio i’r gwasanaethau oherwydd y pellter yn rhwystr daearyddol. Efallai na all rhai plant
a’u teuluoedd gerdded i’r gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar
oherwydd problem symudedd.

Activity type:
See page XX

1.

Amlinellwch dri chyfnod pontio personol y mae plant yn eu hwynebu.

D

Genedigaeth brawd neu chwaer newydd – Mae hyn yn newid y strwythur teuluol i blant, ac mae
angen i blant ymaddasu pan fydd brawd neu chwaer newydd yn cyrraedd. Gall y digwyddiad
teuluol cyffrous hwn wneud i blant deimlo’n ansicr ac yn bryderus am eu lle o fewn y teulu. Gall
plant wylltio a cheisio sylw ac anwylo gan eu rhieni. Efallai y bydd eu hymddygiad yn adlithro a
gallen nhw weithredu mewn ffordd fwy babanaidd a dechrau colli hyder.
Profedigaeth – Gall colli aelod o’r teulu neu anwyliad gael effaith sylweddol ar blant, a gall
achosi iddynt golli archwaeth, cymhelliant a’r gallu i ganolbwyntio, cael anhawster cysgu a
mynd i’w cragen yn emosiynol ac yn gymdeithasol.
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Symud tŷ – Gall hyn wneud i blant bach deimlo’n ansefydlog iawn gan y bydd eu trefn arferol
a’u hamgylchedd yn newid. Nes y byddant yn ymaddasu i’r amgylchiadau newydd, gallant fod
yn ddryslyd ac ansefydlog.
2.

Aseswch effaith gadarnhaol a negyddol cyfnodau pontio ar wydnwch a llesiant plant.

FT

Gall p’un a yw cyfnodau pontio yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar blant ddibynnu
ar y cymorth a roddir i’w helpu drwy’r cyfnod pontio ac i ymdopi â’r heriau y gallent eu
hwynebu. Mae angen cymorth, sefydlogrwydd a chysur ar blant er mwyn rhoi cyfle iddynt
ddatblygu strategaethau i reoli eu hemosiynau a’u hymddygiad. Gall rhieni, ymarferwyr ac
athrawon helpu plant yn ystod y cyfnod anodd hwn drwy annog y plant i fynegi eu teimladau,
rhoi strategaethau iddynt ymdopi â straen a bod yn fodelau rôl drwy ddangos ymddygiad
cadarnhaol. Os na chaiff plant eu cefnogi’n llawn drwy gyfnodau pontio, gall hynny gael effaith
negyddol ar eu gwydnwch a’u datblygiad. Gall plant fynd yn dawel a mynd i’w cragen neu fynd
yn ddig ac yn ymosodol. Efallai y byddant yn teimlo straen ac yn mynd yn bryderus ac yn methu
ag ymdopi â’r cyfnod pontio presennol na rhai yn y dyfodol. Gall cyfnod pontio negyddol fod yn
drawmatig i blant ac arwain at anawsterau i reoli eu hwyliau, tristwch ac iselder.

A

A t eb ion e ng hreifft io l p e n n o d 20
Activity type:
See page XX

Esboniwch sut mae Cynlluniau Addysg Unigol (CAU) yn helpu ymarferwyr i ddiwallu
anghenion cymhleth plant.

R

1.

D

Er mwyn diwallu anghenion gofal a chymorth cymhleth unigol plant, bydd ymarferwyr yn
gweithio gyda rhieni, gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill i gael darlun o anghenion
gofal a chymorth cymhleth y plentyn ac asesu a nodi’r ffyrdd gorau o hybu ei ddatblygiad.
Bydd CAU gan bob plentyn unigol mewn lleoliad i helpu’r staff addysgu i gynllunio, addysgu ac
adolygu cynnydd. Bydd y CAU yn cynnwys targedau byrdymor a strategaethau ar gyfer plentyn
unigol, yn ogystal â’r rhai sydd ar waith ar gyfer y grŵp cyfan. Mae’n rhaid i’r rhieni a’r plentyn,
os yw’n ddigon hen, gytuno ar y ddogfen. Mae’r CAU yn dogfennu targedau a’r math o gymorth
sydd ei angen a dylai gael ei adolygu’n fynych. Mae CAUau yn canolbwyntio ar dri neu bedwar
targed byrdymor allweddol sy’n ymwneud â’r meysydd canlynol: cyfathrebu, llythrennedd,
mathemateg, ymddygiad a sgiliau cymdeithasol.
2.

Trafodwch bwysigrwydd addasu’r amgylchedd mewn lleoliad gofal plant i ddiwallu
anghenion mwy cymhleth plant unigol.

Mae’n bwysig sicrhau bod amgylchedd, gweithgareddau a threfniadau arferol y lleoliad yn cael
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FT

Ateb ion eng hreifft iol p e n n o d 21
1.

Disgrifiwch y rhesymau pam y gallai fod angen pecyn gofal parhaus ar blentyn.

A

Diffinnir gofal parhaus fel gofal a ddarperir dros gyfnod hir i ddiwallu anghenion corfforol neu
feddyliol plant o ganlyniad i salwch neu anabledd meddyliol, anaf neu anabledd sy’n gofyn am
driniaeth feddygol neu ddeintyddol neu nyrsio. Ymhlith yr enghreifftiau o angen annisgwyl
sydyn mae damwain neu salwch difrifol neu anaf sy’n achosi i’r plentyn neu’r person ifanc
ddatblygu anghenion gofal parhaus yn sydyn. Efallai y byddai angen pecyn gofal ar y plentyn i
ddychwelyd adref o’r ysbyty gan y gallai ei anghenion fod yn gymhleth oherwydd y salwch neu’r
anaf. Efallai y byddai angen addasiadau i’w gartref, cymhorthion a chyfarpar er mwyn cyflawni
canlyniadau personol. Ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â chyflyrau cymhleth, dirywiol, gan
gynnwys cyflyrau sy’n byrhau bywyd a gofal diwedd oes, bydd angen rhoi pecyn o ofal parhaus
ar waith ac efallai y bydd eu hanghenion yn datblygu ymhellach dros amser. Mewn achosion
lle mae plentyn yn cael ei eni â chyflwr cynhenid gyda neu heb ddiagnosis, efallai y bydd angen
pecyn o ofal parhaus arno yn yr hirdymor er mwyn diwallu ei anghenion a’i alluogi i fyw gartref
gyda’i deulu. Mewn rhai achosion, efallai y bydd anghenion plentyn yn rhy fawr iddo fyw yn y
cartref teuluol a bydd angen gofal preswyl neu ofal seibiant arno fel rhan o’i becyn gofal.

R

Definitions and concepts of health and well-being

eu haddasu i sicrhau ei fod yn gynhwysol i bob plentyn. Os bydd gan blentyn anabledd corfforol,
yna bydd angen cyflwyno cymhorthion corfforol, megis cyfarpar i helpu gyda symudedd,
trafnidiaeth a gofal personol i’r lleoliad. Efallai y bydd angen addasu diwyg ystafelloedd
chwarae neu ystafelloedd dosbarth er mwyn sicrhau mynediad hawdd i gadeiriau olwyn neu
gymhorthion symudedd, a sicrhau bod y plentyn yn cael yr un mynediad at weithgareddau ac
adnoddau â’r plant eraill. Er mwyn diwallu anghenion cymhleth, efallai y bydd angen technoleg
gynorthwyol fel cymhorthion clyw i helpu pobl i glywed neu glywed yn well. Mae cymhorthion
gwybyddol, gan gynnwys dyfeisiau cynorthwyol cyfrifiadurol neu electronig yn helpu pobl i
gofio a chanolbwyntio; meddalwedd a chaledwedd gyfrifiadurol, fel rhaglenni adnabod llais,
darllenwyr sgrin a chymwysiadau mwyhau sgrin i helpu pobl â phroblemau symudedd neu
nam ar y synhwyrau i ddefnyddio cyfrifiaduron.

Esboniwch beth yw canlyniad personol a pham mae’n bwysig mesur cynnydd plentyn
tuag at gyflawni’r canlyniadau hyn.

D

2.

Mae canlyniadau personol yn disgrifio’r hyn mae person am ei gyflawni. Nodau realistig yw’r
rhain y gall y person sy’n derbyn gofal a chymorth, a’i weithiwr gofal neu ofalwr weithio tuag
atyn nhw. Fel arfer, maent yn seiliedig ar gefnogi llesiant yr unigolyn. Mae’n bwysig bod modd
mesur a yw plant sy’n cael cymorth a gofal yn gwneud cynnydd tuag at y canlyniadau y maent
am eu cyflawni ac ymateb i angen sy’n newid yn ddi-oed. Drwy hyn gellir osgoi achosion diangen
a heb eu trefnu o blant yn cael eu derbyn i’r ysbyty neu gartref gofal a gwella’r gwasanaeth i
blant ag anghenion gofal cymhleth. Mae’n rhaid i awdurdod lleol gofnodi canlyniadau personol
pobl yng ngeiriau’r person ei hun, er mwyn i’r person gael perchenogaeth o’i ganlyniadau ac er
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mwyn iddyn nhw fod yn ystyrlon iddo.
3.

Amlinellwch dri math o asesu y gellir eu cyflawni i nodi a chefnogi anghenion plant a
phobl ifanc.

FT

Sgwrs fel dull asesu – Mae cael sgwrs â phlant a’u rhieni pan fydd angen addysg, gofal neu
gymorth arnynt yn eich helpu i ddod i wybod beth sy’n bwysig iddynt, beth maent am ei
gyflawni a pha fath o gymorth y maent am ei gael. Mae hyn yn cefnogi plant mewn ffyrdd sy’n
adlewyrchu eu hanghenion a’u dymuniadau a rhai eu gofalwyr. Mae’n caniatáu gofal plentynganolog a chymorth i ddiwallu anghenion y plentyn.

A

Rhaglen Sgrinio yn ystod Plentyndod – Er mwyn sicrhau y caiff unrhyw glefydau neu gyflyrau
eu nodi a’u trin mor gynnar â phosibl, mae gan Gymru raglen sgrinio yn ystod plentyndod. Mae
Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod y blynyddoedd cynnar yn hanfodol bwysig i iechyd a
llesiant pob plentyn yn y dyfodol, er mwyn sicrhau canlyniadau datblygu cadarnhaol a chyfartal.
Mae hyn wedi arwain at fwy o fuddsoddi mewn gwasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar
yn ystod beichiogrwydd a’r blynyddoedd cynnar, gan gynnwys profion sgrinio, imiwneiddio,
adolygiadau datblygiad a gwybodaeth ac arweiniad i gefnogi pobl i fagu plant a gwneud
dewisiadau iach. Mae hefyd yn anelu at nodi’r teuluoedd sydd angen cymorth ychwanegol a’r
plant sy’n wynebu risg o ganlyniadau gwael.

D

R

Proffil ac arsylwadau’r Cyfnod Sylfaen – Fel rhan allweddol o Fframwaith Datblygu ac Asesu’r
Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru, mae’r Proffil Cyfnod Sylfaen (y Proffil) yn cefnogi
asesu dysgu a datblygiad plant drwy gydol eu hamser yn y Cyfnod Sylfaen. Mae’n darparu
asesiad gwaelodlin sy’n gyson yn genedlaethol. Drwy arsylwadau ac asesiadau ffurfiannol,
mae’r Proffil yn helpu ymarferwyr i gynllunio cwricwlwm cyfannol sy’n cefnogi datblygiad pob
plentyn.
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Atebion Enghreifftiol adran 3

Ateb ion Eng hreifft io l P e n n o d 22
See page XX

1.

FT

Activity type:

Diffiniwch beth yw polisi cymdeithasol.

R

A

Ffordd i gymdeithas ddiwallu anghenion ei phoblogaeth o ran diogelwch, addysg, gwaith,
iechyd a llesiant yw Polisi Cymdeithasol. Yng Nghymru, mae ein Polisi Cymdeithasol yn golygu
sut rydyn ni fel gwlad yn ymateb i heriau cenedlaethol a byd-eang sy’n gysylltiedig â newid
cymdeithasol, demograffig ac economaidd. Drwy Bolisi Cymdeithasol, bydd y Llywodraeth yn
llunio deddfwriaeth i sicrhau llesiant pobl yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol. Mae Polisi
Cymdeithasol yn dadansoddi rôl ein Llywodraeth a’n cymdeithas yn y gwaith o ddarparu
gwasanaethau a chymorth ar bob cam mewn bywyd, o blentyndod hyd at henaint. Ymhlith
y gwasanaethau sy’n cael eu llywodraethu gan Bolisi Cymdeithasol yng Nghymru mae
addysg, tai, cymunedau, cynnal incwm a lleihau tlodi, cymorth a hyfforddiant i bobl ddi-waith,
pensiynau, iechyd a gofal cymdeithasol. Un o nodau pwysig Polisi Cymdeithasol yw lleihau
anghydraddoldeb o ran mynediad at wasanaethau rhwng gwahanol grwpiau cymdeithasol
sydd wedi’u diffinio yn ôl statws economaidd-gymdeithasol, hil, ethnigrwydd, rhyw, cyfeiriadedd
rhywiol, anabledd ac oedran.
2.

Trafodwch bwysigrwydd polisi Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth Gymraeg mewn
lleoliadau blynyddoedd cynnar.

D

Mae’n rhaid i bob gwasanaeth yng Nghymru gydymffurfio â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
sy’n sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn cael gwasanaethau yn Gymraeg. Mae cyfrifoldeb
cyfreithiol ar Fyrddau Iechyd Lleol a Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol i sicrhau
bod pobl yn cyflawni eu canlyniadau llesiant a bod eu hanghenion yn cael eu diwallu, sy’n
cynnwys eu hanghenion iaith. I lawer o unigolion, dim ond drwy gyfrwng y Gymraeg y gallan
nhw gyfathrebu’n effeithiol ac fel partneriaid cydradd. Mae hyn yn arbennig o wir am blant,
y mae rhai ohonyn nhw ond yn siarad ychydig o Saesneg. Cyhoeddodd Cyngor Gofal Cymru
adroddiad yn 2012 yn nodi bod diffyg gwasanaethau i gleifion a theuluoedd drwy gyfrwng y
Gymraeg. Arweiniodd hyn at bolisi gan Lywodraeth Cymru ar ddefnyddio’r Gymraeg ym maes
iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru,
“Mwy na Geiriau….” ym mis Tachwedd 2012, sef fframwaith strategol i gryfhau gwasanaethau
Cymraeg yn y meysydd hyn. Mae’r gallu i gael gafael ar wasanaethau yn Gymraeg yn hanfodol

252

Suggested responses | Unit 1

FT

i rai teuluoedd er mwyn sicrhau canlyniadau llesiant cadarnhaol. I lawer o siaradwyr Cymraeg,
gall fod yn haws ac yn fwy effeithiol esbonio a thrafod anghenion yn Gymraeg ac os na chaiff
gwasanaethau eu darparu yn Gymraeg, nid yw eu hanghenion yn cael eu diwallu’n llawn.
Nod Llywodraeth Cymru yn “Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a
Gofal Plant” yw sicrhau bod digon o ymarferwyr a gwasanaethau ar gael yn Gymraeg yn y
sector blynyddoedd cynnar a’r sector gofal plant er mwyn i rieni gael eu cefnogi i fagu eu
plant yn ddwyieithog. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar
a gofal plant yng Nghymru fod yn weithwyr proffesiynol hyfedr iawn ac mae’r Gymraeg yn
rhan bwysig o’r sgiliau hyn. Fel ymarferwr gofal plant, mae cyfathrebu â phlant a’u teuluoedd,
aelodau eraill o staff a sefydliadau fel Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn rhan hollbwysig o’r rôl.
Mae cyfathrebu yn newis iaith y plentyn a’i deulu yn bwysig er mwyn sicrhau bod anghenion y
plentyn yn cael eu diwallu.

A t eb ion E ng hreifft iol P e n n o d 23
Activity type:
See page XX

Trafodwch effaith tlodi bwyd ar blant yng Nghymru.

A

1.

D

R

Ystyr tlodi bwyd yw’r anallu i fforddio neu gael gafael ar fwydydd sy’n rhan o ddeiet iach sy’n
dderbyniol yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol. Mae gan bobl yr hawl i gael digon o faeth
er mwyn cynnal iechyd ac urddas. Mae teuluoedd sy’n methu o ddim ond ychydig â bod yn
gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn aml yn ei chael hi’n anodd fforddio bwyd ac ni allant
fwydo eu plant yn ddigonol ar ôl talu am gostau tai, biliau a dyledion. Ni fydd rhai plant yn
gymwys i gael prydau ysgol am mai ceiswyr lloches yw eu rhieni. Mae’r rhai sy’n gymwys i gael
prydau ysgol am ddim yn aml yn gweld nad yw’r swm a roddwyd yn ddigon iddynt fforddio
pryd o fwyd a diod. Cyflwynwyd brecwast am ddim i blant ysgol gynradd yng Nghymru ac mae
hyn wedi helpu plant sy’n aml yn cyrraedd yr ysgol heb gael bwyd. Lle mae’r clybiau hyn ar
gael, yn aml, does dim digon o lefydd i bawb, ac ni all rhai plant gael lle oherwydd hynny. Mae
clybiau brecwast nid yn unig wedi helpu plant sydd eisiau bwyd ond maent hefyd wedi cefnogi
plant sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol ac wedi helpu athrawon i ddod i adnabod y plant
sy’n cael anhawster i brynu gwisg ysgol newydd a chynnig cymorth drwy gynlluniau ailgylchu
gwisg ysgol. Mae athrawon ac ymarferwyr yn nodi bod ymddygiad a chyfnod canolbwyntio
plant yn gwella ar ôl cael brecwast maethlon. Cafwyd cynnydd o 13% yn nifer y teuluoedd sy’n
gorfod dibynnu ar fanciau bwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae wedi bod yn arbennig o
anodd i deuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol, ond nid yw banciau bwyd bob amser yn hawdd
iawn eu defnyddio i’r teuluoedd mwyaf anghenus ac ni all llawer o deuluoedd fforddio costau
trafnidiaeth i gyrraedd y banc bwyd.
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Esboniwch sut mae newidiadau i strwythur teuluoedd yn effeithio ar ddarpariaeth gofal
plant.

FT

Mae strwythurau teuluoedd yng Nghymru yn newid, ac er mai cwpl priod â phlant yw’r strwythur
teuluol mwyaf cyffredin o hyd, mae hyn yn gostwng ac mae cynnydd yn nifer y cyplau â phlant
sy’n cyd-fyw, partneriaethau sifil o’r un rhyw ac achosion o sawl cenhedlaeth o’r un teulu yn
byw yn yr un cartref, er mwyn rhannu treuliau a gofal plant sydd fel arfer yn cynnwys neiniau
a theidiau. Gwelir cynnydd hefyd yn nifer y teuluoedd rhiant unigol, yn enwedig tadau sengl.
Mae llawer o blant yn wynebu chwalu teuluol oherwydd ysgariad neu wahanu ac mae cynnydd
yn nifer y teuluoedd cyfun, lle mae plant yn byw gydag un rhiant a’i bartner/phartner newydd
a’u llysfrodyr a’u llyschwiorydd. Mae’n bwysig bod lleoliadau ac ymarferwyr yn gwybod am y
gwahanol fathau o strwythur teuluol, heb gymryd yn ganiataol bod pob plentyn yn byw gyda
mam a thad. Partneriaid mewn gofal yw rhieni a gofalwyr a dylai ymarferwyr fod yn ofalus a
pheidio â rhagdybio beth yw sefyllfa teulu plentyn a dangos bod y lleoliad yn croesawu ac yn
gwerthfawrogi pob plentyn a’i deulu yn yr un modd. Mae angen i ymarferwyr fod yn ystyriol
ac yn sensitif wrth drafod teuluoedd a gofalwyr plant gan mai dim ond beth mae’r gofalwr yn
dewis ei ddweud wrthyn nhw am amgylchiadau teuluol y plentyn y byddan nhw’n ei wybod.

A
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1.

Amlinellwch ddau newid i ddarpariaeth gofal plant a fydd yn effeithio ar rolau gweithwyr
proffesiynol yn y sector.

R
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2.

D

Mae Dechrau’n Deg yn un o flaenoriaethau pennaf Llywodraeth Cymru. Mae Dechrau’n Deg
yn targedu’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae’r rhaglen wedi’i thargedu at
ardaloedd lle mae llawer o blant yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, gyda chyfrannau
uchel o blant o dan 4 oed yn byw mewn aelwydydd sy’n cael budd-daliadau incwm. Cafodd
y rhaglen ei hehangu i ardaloedd ychwanegol rhwng 2012 a 2016. Bydd hyn yn cael effaith
ar ddarpariaeth gofal plant gan y bydd gofal plant am ddim ar gael i fwy o blant rhwng 2 a 3
oed. Mae hyn yn golygu y bydd angen mwy o lefydd i blant iau ac felly y bydd angen mwy o
ymarferwyr gofal plant gan mai’r gymhareb rhwng oedolion a phlant ar gyfer plant o dan 3 yw
1 i bob 4, o gymharu ag 1 oedolyn i bob 8 plentyn ar gyfer y rhai dros 3 oed. O ganlyniad, bydd
cynnydd sylweddol yn y ddarpariaeth sydd ei hangen yn ardaloedd Dechrau’n Deg a thwf yn
y sector gofal plant cyfan yng Nghymru. Yn ail, mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu nifer yr
oriau o ofal plant am ddim sydd ar gael i rieni sy’n gweithio yng Nghymru. Bellach, mae hawl
i 30 awr o ofal plant am ddim ar gyfer plant 3-4 oed ar yr amod bod y ddau riant yn gweithio
neu eu bod yn byw mewn aelwyd un rhiant lle mae’r rhiant hwnnw’n gweithio. Unwaith eto,
bydd hyn yn newid strwythur darpariaeth gofal plant yng Nghymru gan y bydd mwy o rieni yn
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gweithio am y bydd gofal plant yn fwy fforddiadwy a bydd angen mwy o warchodwyr plant,
meithrinfeydd, grwpiau chwarae a grwpiau Cylch Meithrin.
2.

Esboniwch sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu denu recriwtiaid o safon uwch i’r
gweithlu blynyddoedd cynnar.

FT

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei nodau i roi cyfleoedd gyrfa ehangach i’r rhai sy’n
gweithio yn y sector gofal plant. Er mwyn cefnogi datblygiad proffesiynol, mae Llywodraeth
Cymru wedi cyflwyno llwybr gyrfa penodol i helpu ymarferwyr i gamu ymlaen y tu hwnt i
gymhwyster Lefel 3, gan gynnwys mapio cymwysterau gofal plant yn erbyn proffesiynau eraill,
fel addysgu a gwaith chwarae. Drwy wireddu ei gweledigaeth 10 mlynedd, bydd Llywodraeth
Cymru yn cyflwyno cymwysterau newydd ar Lefelau 4 a 5 i gefnogi llwybr galwedigaethol sy’n
rhoi cyfle i ymarferwyr gamu ymlaen yn eu gyrfaoedd. Hefyd, mae fframwaith cymwysterau a
hyfforddiant cenedlaethol newydd wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â Gofal Cymdeithasol Cymru
sy’n amlinellu safonau ymarfer y sector.

A t eb ion E ng hreifft iol P e n n o d 26
See page XX

1.

A

Activity type:

Esboniwch beth yw diogelu.

D

R

Diogelu yw pob cam a gymerwn i gadw plant yn ddiogel rhag niwed. Mae plant yn agored i
niwed ac yn dibynnu ar oedolion i’w cadw’n ddiogel. Mae cyfrifoldeb ar bawb sy’n gweithio
gyda phlant i’w cadw’n ddiogel. Fel ymarferwr Blynyddoedd Cynnar neu ofal plant, eich rôl a’ch
cyfrifoldeb chi yw amddiffyn plant yn y lleoliad rhag cael eu cam-drin a’u hesgeuluso. O dan
y gyfraith, mae’n ofynnol i bob lleoliad yng Nghymru roi polisïau a gweithdrefnau ar waith i
ddiogelu plant. Mae’n rhaid i holl ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gofal plant sicrhau eu
bod yn ymwybodol o’r mesurau diogelu ac yn cydymffurfio â nhw er mwyn sicrhau llesiant a
lles pob plentyn yn y lleoliad.
2.

Amlinellwch gyfrifoldebau gweithwyr gofal plant mewn perthynas â diogelu plant.

Dylai pob ymarferwr, athro a gweithiwr Blynyddoedd Cynnar fod yn gyfarwydd â’r Polisi
Diogelu ac Amddiffyn Plant ar gyfer ei leoliad a gwybod pwy yw’r swyddog diogelu neu’r person
sy’n gyfrifol am ddiogelu yn y lleoliad. Dylid gwrando ar farn plant bob amser a’i hystyried ym
mhob mater sy’n ymwneud â’u lles a phan fydd unrhyw benderfyniadau yn cael eu gwneud,
dylent gael eu hesbonio’n glir iddyn nhw. Dylai anghenion a lles plentyn fod wrth wraidd pob
penderfyniad sy’n cael ei wneud amdano. Dylid gwrando ar blant ac ystyried eu barn ar bob
cam. Dylent deimlo bod eu hanghenion a’u llesiant wrth wraidd y penderfyniadau sy’n cael
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3.

Trafodwch pa gamau gweithredu y dylai ymarferwr gofal plant eu cymryd os bydd
plentyn yn datgelu ei fod yn cael ei gam-drin.

A

FT

Pan fydd plentyn yn dweud wrth oedolyn y mae’n ymddiried ynddo am niwed, camdriniaeth neu
esgeulustod, yr enw ar hyn yw ‘datgelu’. Dylai ymarferwyr fod yn ymwybodol o weithdrefnau
amddiffyn plant a chael hyfforddiant arnynt er mwyn sicrhau eu bod yn ymateb mewn ffordd
briodol pan fydd plentyn yn datgelu bod y plentyn, neu blentyn arall, yn cael ei gam-drin neu
ei esgeuluso. Bydd angen i ymarferwyr fod yn barod i wrando ar blentyn a chlywed beth mae’n
ceisio ei fynegi ac ymateb mewn ffordd briodol a diogel. Mae’n anodd iawn i blentyn sôn
am gamdriniaeth ac esgeulustod. Bydd y rhai sy’n cam-drin yn dweud wrth y plentyn y bydd
mewn trwbwl os bydd yn datgelu ei fod yn cael ei gam-drin, neu y bydd y plentyn a’i deulu yn
cael eu niweidio. Mae plant yn aml yn credu mai nhw sydd ar fai am gael eu cam-drin a’u bod
hefyd yn gallu ceisio diogelu’r camdriniwr rhag bod mewn trwbwl, yn enwedig os mai rhiant
yw’r camdriniwr gan fod ofn arnynt o bosibl y byddant yn cael eu symud oddi wrth eu teulu a’u
cartref. Ni fydd rhai plant byth yn datgelu eu bod wedi cael eu cam-drin neu byddant yn aros
nes byddant yn oedolion, gan arwain at ragor o gamdriniaeth a chanlyniadau negyddol yn y
dyfodol.

Ateb ion Eng hreifft iol P e n n o d 27

R

Definitions and concepts of health and well-being

eu gwneud amdanynt. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y byddant bob amser yn cytuno â’r
camau gweithredu a’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud amdanynt ond bod y rhesymau
dros y penderfyniadau hyn yn cael eu hesbonio’n glir iddynt. Os bydd gan ymarferwr bryderon
bod plentyn neu berson ifanc yn wynebu risg o gael ei gam-drin, ei esgeuluso neu ei niweidio,
mae’n rhaid rhoi gwybod i’r Gwasanaethau Cymdeithasol Plant am y pryderon hyn.

Astudiaeth achos:
See page XX

D

Mae Jake yn bedair oed ac yn ddiweddar mae wedi dechrau dod i’r grŵp cyn-ysgol â chleisiau
heb esboniad ar ei gorff. Pan ofynnodd Osian, ei weithiwr allweddol, sut roedd wedi anafu ei
hun, gwrthododd Jake roi ateb, gan redeg i guddio yn y tŷ chwarae a gwrthod dod allan. Pan
gyrhaeddodd mam Jake i’w gasglu, esboniodd Osian ei fod wedi sylwi ar y cleisiau a bod Jake
wedi cynhyrfu pan gafodd ei holi amdanyn nhw. Dywedodd mam Jake ei fod yn afrosgo ac
nad oedd yn gwybod sut roedd wedi cael ei gleisio. Gofynnodd Osian a oedd Jake wedi gweld
meddyg a dywedodd ei fam nad oedd angen gwneud hynny yn ei barn hi am fod pob plentyn
yn cael mân anafiadau wrth chwarae.
1.

Pa bryderon ddylai fod gan Osian ynglŷn â lles Jake?

Dylai Osian fod yn pryderu am fod gan Jake gleisiau heb esboniad a’i fod yn cynhyrfu os
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gofynnir iddo siarad amdanyn nhw ac nad yw ei fam wedi rhoi esboniad addas am y cleisiau
nac wedi ceisio cyngor meddygol.
2.

Beth ddylai Osian ei wneud nawr?

Dylai Osian roi gwybod i’w reolwr neu’r swyddog diogelu yn y lleoliad am ei bryderon.
3.

Pa arwyddion o gamdriniaeth bosibl sydd gan Jake?

Astudiaeth achos:
See page XX

FT

Mae cleisiau sydd heb gael eu hachosi gan gyflwr meddygol ac nid yw’r esboniad am y cleisiau
yn addas. Ni all Jake esbonio’r cleisiau ac mae’n dechrau cynhyrfu os caiff ei holi amdanyn nhw
ac yn gwrthod eu trafod. Mae plant yn aml yn datgelu camdriniaeth drwy chwarae neu mae
ymarferwyr yn nodi pryderon drwy ymddygiad plant neu newidiadau yn eu hymddygiad. Dydy
mam Jake ddim wedi ceisio cyngor meddygol a dydy hi ddim yn pryderu i bob golwg.

R

A

Mae Sara yn 10 oed ac yn byw gyda’i mam mewn fflat fach ag un ystafell wely. Mae sglerosis
gwasgaredig ar ei mam ac weithiau mae’n cael problemau symudedd. Yn ddiweddar, mae
mam Sara wedi esbonio i Delyth, cynorthwyydd cymorth ystafell ddosbarth Sara, ei bod wedi
cael problemau gyda’i hiechyd meddwl oherwydd ei salwch a’i bod yn aml yn teimlo’n rhy isel
i godi o’r gwely. Mae Sara wedi bod yn dawel ac wedi mynd i’w chragen yn ddiweddar a phan
roddodd Delyth ganmoliaeth iddi am ei chynnydd gyda’i darllen, dywedodd Sara bod ei sgiliau
darllen yn ofnadwy am ei bod yn dwp ac yn dda i ddim. Mae Delyth hefyd wedi sylwi bod gwisg
ysgol Sara yn llawer rhy fach a’i bod yn aml yn ymddangos yn frwnt, a bod rhai o’r plant eraill
wedi bod yn chwerthin ac yn gwneud sylwadau am hyn.
1.

Pam dylai Delyth fod yn bryderus am Sara?

D

Mae Sara yn dangos arwyddion o esgeulustod oherwydd problemau iechyd meddwl ac
anabledd ei mam. Dydy hi ddim yn rhoi’r gofal corfforol priodol sydd ei angen ar Sara am
fod ei dillad yn rhy fach a’i bod yn ddrewllyd ac yn frwnt drwy’r amser. Mae plant sy’n cael eu
hesgeuluso’n aml yn dioddef o broblemau iechyd meddwl.
2.

Pa gamau y dylai Delyth eu cymryd?

Dylai Delyth roi gwybod i’r swyddog diogelu am ei phryderon am fod mam Sara yn cael
anhawster i ddiwallu ei hanghenion a bod angen cymorth arni.
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Sut gallai Delyth gefnogi Sara?

Gallai Delyth siarad â Sara a rhoi cyfleoedd iddi sôn am unrhyw broblemau, rhoi sicrwydd iddi
ei bod hi ddim wedi gwneud unrhyw beth o’i le a bod cymorth ar gael, a thrafod pa gymorth
sydd ei angen ar y teulu. Gallai rannu gwybodaeth am Sara â’r asiantaethau perthnasol a all
nodi pa wasanaethau sydd yn y sefyllfa orau i helpu’r teulu, parhau i fonitro sefyllfa Sara, ei
hatgyfeirio at gwnselydd, a rhoi cymorth ymarferol ac emosiynol uniongyrchol i Sara.

See page XX

1.

FT

Activity type:

Disgrifiwch amgylchiadau lle y gallai fod angen torri cyfrinachedd.

Mae rhywun yn torri cyfrinachedd os caiff gwybodaeth gyfrinachol ei rhannu heb ganiatâd y
person na’r teulu y mae’n ymwneud ag e/nhw, gan ei beryglu neu achosi embaras neu loes. Ni
chaiff cyfrinachedd ei dorri os rhoddwyd y wybodaeth gan ddeall y byddai’n cael ei rhannu. Dim
ond o dan yr amgylchiadau canlynol y gellir rhannu gwybodaeth gyfrinachol heb awdurdodiad
y person a roddodd y wybodaeth honno:
lle ceir tystiolaeth bod plentyn yn cael niwed sylweddol, neu’n wynebu risg o hynny

•

lle mae achos rhesymol dros gredu bod plentyn yn cael niwed sylweddol neu’n
wynebu risg o hynny

•

er mwyn atal niwed sylweddol rhag digwydd i blant a phobl ifanc neu niwed
sylweddol i oedolion, gan gynnwys atal, canfod ac erlyn troseddau difrifol

A

•

R
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3.

2.

Esboniwch pam mae gweithdrefnau fetio yn agwedd bwysig ar recriwtio staff mewn
lleoliad gofal plant.

D

Mae’n bwysig bod gan leoliadau gofal plant bolisi ar recriwtio staff newydd er mwyn sicrhau
bod yr unigolyn priodol yn cael ei gyflogi a bod y broses recriwtio yn deg. Ar gyfer rôl sy’n
cynnwys gweithio gyda phlant a phobl ifanc, dylai’r disgrifiad o’r rôl a manyleb y person dynnu
sylw at y cyfrifoldebau diogelu. Wrth hysbysebu’r rôl, dylid nodi bod y swydd yn cynnwys
gweithio gyda phlant, a dylid cynnwys datganiad am eich ymrwymiad i gadw plant yn ddiogel.
Os bydd y rôl yn gofyn am wiriad cofnod troseddol, dylid cynnwys hyn yn yr hysbyseb. Dylai
ymgeiswyr gwblhau ffurflen hunanddatgelu cyn y cyfweliad am unrhyw gofnodion troseddol
neu weithdrefnau disgyblu blaenorol a fydd ond yn cael eu hagor fel rhan o’r broses fetio.
Bydd angen i ymgeiswyr roi manylion o leiaf ddau ganolwr a manylion adnabod sy’n profi pwy
ydynt mewn unrhyw gyfweliad. Dylid gofyn i ganolwyr am addasrwydd yr ymgeisydd a’i allu i
weithio gyda phlant a phobl ifanc, a’i wybodaeth a’i ddealltwriaeth o weithdrefnau amddiffyn
plant a diogelu. Dylai’r wybodaeth a roddir yn y geirda fod yn gyson â’r wybodaeth a roddir
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D

R

A

FT

gan yr ymgeisydd yn ei ffurflen gais a’r cyfweliad. Mae gwiriadau cofnodion troseddol yn ei
gwneud yn bosibl i leoliadau sicrhau nad oes dim byd yng nghofnodion pobl 16 oed neu’n hŷn
sy’n eu gwneud yn anaddas i weithio neu wirfoddoli mewn rolau lle mae cyswllt â phlant. Mae’r
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn helpu lleoliadau yng Nghymru i wneud penderfyniadau
recriwtio mwy diogel.
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