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Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: 
Ymarfer a Theori  

Arholiad Mehefin 2023 
 

S23-5962N50-1 
S23-5962N60-1 

Uned 216: Deall Gofal, Chwarae, Dysgu a 
Datblygiad Plant 

07/06/2023 PM  

 

Gwybodaeth Ymlaen Llaw 
Gwybodaeth i ymgeiswyr 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn nodi rhai o'r meysydd cynnwys y 
bydd papur arholiad Mehefin 2023 yn eu hasesu. Bwriad y ddogfen hon yw 
eich helpu â'ch gwaith adolygu.  
Mae'r meysydd cynnwys sydd wedi'u nodi yn y wybodaeth ymlaen llaw hon 
yn ymwneud â'r cwestiynau y mae'r nifer mwyaf o farciau amdanyn nhw yn 
y papur. 
Bydd cwestiynau am feysydd cynnwys eraill hefyd sydd ddim wedi'u nodi 
yn y wybodaeth ymlaen llaw hon 
Mae'n bosibl defnyddio'r wybodaeth ymlaen llaw hon ar unrhyw adeg o'r 
dyddiad y cafodd ei rhyddhau: 

• gallwch chi ddefnyddio unrhyw adnoddau sydd ar gael i chi i 
ymchwilio i'r testunau sydd wedi'u cynnwys yn yr hysbysiad hwn ac i 
adolygu'r testunau hynny. 

• gallwch chi ofyn i'ch athro am gyngor a thrafod yr hysbysiad hwn ag 
aelodau eraill eich dosbarth.  

• ni chewch fynd â chopi o'r wybodaeth ymlaen llaw hon i mewn i'r 
arholiad.  

Nid yw'r wybodaeth yn y wybodaeth ymlaen llaw hon yn berthnasol i 
unrhyw gyfres arholiadau arall. 
Ni ddylid mynd â'r wybodaeth ymlaen llaw hon i mewn i'r arholiad. 

Rhyddhawyd: 06/02/2023  
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Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr ac athrawon 
 
Mae'n bwysig bod y wybodaeth ymlaen llaw hon yn cael ei darllen gan gyfeirio at y 
cynnwys pwnc yn y fanyleb, sydd ar gael yn: 
Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (dysguiechydagofal.cymru) 
 
Mae'r wybodaeth ar gyfer pob uned yn cael ei chyflwyno yn y drefn y mae'n ymddangos 
yn y fanyleb, nid yn nhrefn cwestiynau yn yr arholiad.  
 
Nid yw fformat a strwythur y papurau arholiad yn newid.  
 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn ymdrin ag Uned 216 (S23-5962N60-1 a S23-
5962N50-1). 

 
Gwybodaeth Ymlaen Llaw: Uned 216: Deall Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad 
Plant 
 
Bydd y meysydd cynnwys canlynol yn cael eu hasesu ym mis Mehefin 2023: 
 
Maes cynnwys Ymhelaethu 
1.5 
Cyfnodau a 
phatrymau cyffredinol 
o ddatblygiad 
cymdeithasol  

Dylai dysgwyr wybod a deall sut mae'r cyfnodau canlynol o 
chwarae yn cefnogi datblygiad cymdeithasol:  
• chwarae cysylltiadol (chwarae drwy ymuno)  
• chwarae cydweithredol  
• chwarae drwy arsylwi (chwarae drwy wylio eraill)  
(Mae'r papur arholiad yn cynnwys un o'r pwyntiau bwled 
uchod.) 

2.2 Ffactorau i'w 
hystyried wrth 
gynllunio 
gweithgareddau i 
blant ar gyfnodau 
gwahanol o 
ddatblygiad, mewn 
lleoliadau gofal plant 
gwahanol 

Dylai dysgwyr wybod a deall amrywiaeth o ffactorau i'w 
hystyried wrth gynllunio gweithgareddau.  
Amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys:  
• cost  
• gwydnwch  
• yr amgylchedd  
• cymarebau staff yn y lleoliad  
• gofynion o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal 

Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed (NMS)  
• asesu risg/diogelwch  
• addasrwydd – oedran/cyfnod datblygu/plant ag anghenion 

ychwanegol  
• cynaliadwyedd y gweithgaredd a'r adnoddau  
• technoleg  
• amlbwrpasedd. 

3.1 Gwerth ac effaith 
deddfwriaeth, 
rheoliadau, polisïau a 
mentrau llywodraeth 

Dylai dysgwyr wybod a deall gwerth ac effaith deddfwriaeth 
allweddol, rheoliadau, polisïau a mentrau llywodraeth cyfredol 
yng Nghymru:  
 

https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/3310/12_ccpld_practice_and_theory_specification_w-29032022.pdf
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cyfredol yng 
Nghymru 

Rhaid ymdrin â'r ddeddfwriaeth allweddol, rheoliadau a 
mentrau cyfredol y llywodraeth canlynol yng Nghymru:  
 
• Saith Nod Craidd a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru  
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014  
• Confensiwn yr UN ar Hawliau'r Plentyn 
 
(Mae'r papur arholiad yn cynnwys un o'r pwyntiau bwled 
uchod.) 
 
Dylai dysgwyr wybod a deall y math o bolisïau a gweithdrefnau 
sy'n angenrheidiol mewn lleoliadau er mwyn sicrhau eu bod yn 
mynd i'r afael â deddfwriaeth a rheoliadau.  
 
Rhaid i bolisïau gynnwys:  
• rheoli ymddygiad  
• bwlio  
• amddiffyn plant  
• cyfrinachedd  
• cyfleoedd cyfartal  
• iechyd a diogelwch 

4.1  
Rôl a manteision 
gwasanaethau 
statudol, gwirfoddol a 
thrydydd parti sydd 
ar gael i blant a'u 
teuluoedd/gofalwyr i 
gefnogi iechyd a 
llesiant 

Dylai dysgwyr wybod a deall:  
• y mathau o wasanaethau sydd ar gael i blant a'u 

teuluoedd/gofalwyr  
• rôl y gwahanol weithwyr/gweithwyr proffesiynol gofal, 

chwarae, dysgu a datblygiad plant yn y gwasanaethau  
• sut mae gwasanaethau gwahanol o fudd i blant (0-19) a'u 

teuluoedd/gofalwyr. 
 
Dylai dysgwyr wybod a deall sut gall plant a'u 
teuluoedd/gofalwyr gael mynediad at wasanaethau.  
 
Dulliau cyfeirio i gynnwys:  
• cyfeirio trydydd parti. 
 
Dylai dysgwyr wybod a deall y gefnogaeth ariannol sydd ar 
gael i hybu cynhwysiant megis: 
• cynnig gofal plant  
• grantiau dillad 
• prydau ysgol am ddim  
• gofal plant di-dreth 
• Credyd Cynhwysol 

Bydd cwestiynau am feysydd cynnwys eraill hefyd sydd ddim wedi'u nodi yn yr 
hysbysiad hwn. 

 

Diwedd y wybodaeth ymlaen llaw 


