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i  Ynglŷn â'r canllawiau hyn  

 

Rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar yw Dechrau'n Deg. Mae 
wedi'i hanelu at deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed ac sy'n byw mewn rhai o 
ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.  

Mae elfennau craidd y rhaglen yn seiliedig ar amryfal opsiynau y dangoswyd eu bod 
yn dylanwadu'n gadarnhaol ar blant a'u teuluoedd. Yn eu plith y mae: 

 gwasanaeth dwys gan Ymwelwyr Iechyd; 

 cymorth Rhianta; 

 gofal rhan-amser o ansawdd i blant 2-3 oed, a hynny’n rhad ac am ddim;  

 cymorth i ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu  

Dylid darllen y canllawiau hyn ar y cyd â chanllawiau Llywodraeth Cymru am raglen 
Dechrau'n Deg, gan gynnwys Canllawiau Strategol Dechrau'n Deg a chanllawiau 
penodol eraill sy’n ymwneud ag elfennau craidd y rhaglen. Maent i'w gweld yma: 
 
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-
people/parenting-support-guidance/help/flyingstart/?skip=1&lang=cy 
 
Iaith yw'r nodwedd unigryw sy'n ein diffinio fel bodau dynol. Dyma'r sgil allweddol a 
ddefnyddiwn i lywio'n dealltwriaeth o'r byd ac i drosglwyddo’n diwylliant o'r naill 
genhedlaeth i'r llall. Mae sgiliau datblygedig o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu yn 
gwbl hanfodol er mwyn meithrin a chynnal perthynas gymdeithasol â theulu, 
cyfoedion a chyfeillion ac mae’n anhepgor er mwyn dysgu yn yr ysgol yn y dyfodol. 

Rhieni1 yw athrawon cyntaf babanod a phlant ifanc. Mae'r blynyddoedd rhwng yr 
adeg i blentyn gael ei eni hyd nes iddo gyrraedd ei 3 oed yn hollbwysig o ran 
datblygu ei angen cynyddol i gyfathrebu. Yn ôl y dystiolaeth, mae'r ffordd y mae pobl 
yn ymateb i blentyn ac yn siarad ag ef yn cael dylanwad mawr ar ei ddatblygiad iaith 
(Tamis-LeMonda et al, 2001). Po fwyaf y caiff babanod a phlant ifanc eu symbylu 
gan bobl yn siarad â nhw ac yn ymateb iddynt, yn chwarae â nhw ac yn darllen 
iddynt, y mwyaf y bydd eu gallu i gaffael iaith a llythrennedd.  

Yn y rhan fwyaf o blant, mae'r broses o ddatblygu iaith, sef y sgil gwybyddol mwyaf 
cymhleth, yn mynd rhagddi heb fawr o anhawster. Felly, erbyn i blentyn gyrraedd ei 
5 oed, mae wedi meistroli prif hanfodion iaith. Mae'n treulio gweddill ei blentyndod yn 
mireinio ac yn integreiddio’r sgiliau iaith hyn fel y bo modd eu defnyddio ar gyfer 
amrywiaeth fwyfwy cymhleth o dasgau. Yn eu plith y mae darllen, ysgrifennu, dadlau 
a damcaniaethu. 

 

                                                             
1 defnyddiwyd y term 'rhiant' er mwyn bod yn gryno, ac mae'n cynnwys mamau, tadau, gofalwyr 

maeth, rhieni sy'n mabwysiadu, llys-rieni a theidiau a neiniau.   

 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/flyingstart/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/flyingstart/?skip=1&lang=cy
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Mae sgiliau iaith yn ffactor hollbwysig sy’n gallu golygu bod tlodi  yn parhau o'r naill 
genhedlaeth i'r llall (Hart a Risley, 2003). Ar ôl cynnal astudiaethau ar boblogaethau 
cyfan, gwelwyd bod graddiant cymdeithasol clir o ran datblygiad iaith. Mae sgiliau 
iaith y plant hynny sydd yn y grwpiau mwyaf difreintiedig yn fwy tebygol o fod yn 
wannach na sgiliau plant yn y grwpiau mwy breintiedig (Law et al, 2013a). Yn ôl 
arolwg a gynhaliwyd ar lefel y DU o sgiliau iaith plant, Clinical Evaluation of 
Language Fundamentals Preschool (CELF-PreschoolUK) 2, mae plant o gefndiroedd 
statws cymdeithasol-economaidd isel bron ddwywaith ym fwy tebygol o weld oedi o 
ran eu sgiliau iaith goddefol a phum gwaith yn fwy tebygol o weld oedi cymedrol neu 
ddifrifol o ran sgiliau iaith mynegiannol na phlant o gefndiroedd statws  
cymdeithasol-economaidd canol ac uchel (Peers et al, 2000). 
 
Os oes gan blant sgiliau gwael o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu, mae hynny'n cael 
effaith ar amrywiaeth eang o ddeilliannau, gan gynnwys ymddygiad ac iechyd 
meddwl, eu parodrwydd ar gyfer yr ysgol, a chyflogadwyedd. 

Mae'r canllawiau hyn yn amlinellu'r egwyddorion sylfaenol y dylid eu mabwysiadu 
wrth ddatblygu gwasanaethau lleferydd, iaith a chyfathrebu Dechrau'n Deg i helpu 
rhieni, teuluoedd, plant ac ymarferwyr. O wneud hynny, bydd modd sicrhau bod pob 
plentyn yn cael y cyfleoedd i ddatblygu holl botensial ei sgiliau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu. 

Mae'n seiliedig ar ganfyddiadau dau adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth 
Cymru:  

 ‘A review of practice in the implementation of the early language development 
support element within Flying Start’ (Llywodraeth Cymru, 2014a); a 

 ‘A review of research evidence on the effectiveness of different approaches to 
promoting early speech and language development’ (Llywodraeth Cymru, 
2014b). 

Cafodd y ddau bapur ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru eu croesawu 
gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith, a hynny oherwydd eu bod yn 
tynnu sylw at y rôl sydd gan therapyddion lleferydd ac iaith i'w chwarae o ran mynd 
i'r afael ag oedi o ran sgiliau iaith cynnar ymhlith plant ieuengaf a mwyaf difreintiedig 
Cymru. Mae cyfraniadau a wnaed mewn papurau polisi cenedlaethol, arferion sy'n 
seiliedig ar dystiolaeth, ynghyd ag ymchwil ryngwladol oll wedi dylanwadu ar 
gynnwys y canllawiau hyn. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cyfres o negeseuon allweddol 'Dysgu Siarad' 
(sy'n cynnwys gwybodaeth a chyngor) er mwyn hyrwyddo a hwyluso datblygiad 
sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar (gweler Atodiad B). Mae dwy neges yn 
ymwneud â'r cyfnod cyn geni, saith yn benodol ar gyfer babanod a phlant o dan 2 
oed, a saith ar gyfer plant dros eu dyflwydd. Cafodd y negeseuon allweddol hyn eu 
datblygu gan grŵp arbenigol o weithwyr proffesiynol Dechrau'n Deg o bob rhan o 
Gymru. Roedd y grŵp yn cynnwys therapyddion lleferydd ac iaith, swyddogion sy’n 
rheoli ymwelwyr iechyd, gweithwyr arweiniol ym maes gofal plant, gweithiwr 
arweiniol ym maes iaith a chwarae, a chynghorydd ar fagu plant drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Cynhaliwyd tri digwyddiad hefyd ar gyfer rhieni i ofyn eu barn am gyngor a 
chymorth i ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.  
                                                             
2
asesiad iaith safonedig ar gyfer plant rhwng 3 a 6 oed yw CELF Preschool  
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Bydd y negeseuon 'Dysgu Siarad' yn rhan annatod o bob un o elfennau Dechrau'n 
Deg. Mae'r negeseuon hyn wedi'u cynnwys hefyd mewn pecyn 'Dysgu Siarad' 
dwyieithog ar gyfer rhieni Dechrau'n Deg. 

Y Gynulleidfa 

Bwriedir y canllawiau hyn ar gyfer y bobl hynny sydd â chyfrifoldeb uniongyrchol 
a/neu anuniongyrchol dros ddarparu gwasanaethau sy'n hyrwyddo datblygiad 
lleferydd, iaith a chyfathrebu o dan raglen Dechrau'n Deg. Bwriedir iddynt lywio 
penderfyniadau ynghylch: 

 y mathau o gymorth a roddir gyda sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu;  

 gweithio gyda rhieni; 

 nodi anghenion o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu; 

 datblygu'r gweithlu; 

 gwerthuso a monitro. 

Mae'n bosibl y bydd y canllawiau hyn o ddiddordeb hefyd i ’r gweithwyr hynny yn y 
sector iechyd a'r sector addysg sy'n cynllunio a/neu'n darparu gwasanaethau i 
gynorthwyo plant i ddatblygu eu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.    
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ii Diffiniadau 

Anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu – term sy'n cwmpasu ac yn disgrifio'r 
ystod lawn o anawsterau cyfathrebu mewn plant, beth bynnag sy'n eu hachosi neu 
pa fodd bynnag y maent yn eu hamlygu eu hunain. Cafodd y term ei gyflwyno adeg 
adroddiad Bercow3 ar wasanaethau ar gyfer plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith 
a chyfathrebu  

Oedi o ran datblygiad iaith – defnyddir y term hwn i ddisgrifio plentyn y mae ei 
sgiliau iaith goddefol a mynegiannol dipyn yn is na'r hyn a ddisgwylir (Law et al, 
2013a) 

Plentyn sy'n araf yn siarad – term sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio plant rhwng 

18 a 35 mis oed sy'n caffael iaith yn arafach na chyfoedion sy'n datblygu yn y ffordd 
arferol. Ychydig yn unig o eirfa fynegiannol a/u neu oddefol sydd gan y plant hyn.  
Nid yw'r term hwn yn cynnwys plant y nodwyd bod ganddynt anawsterau niwrolegol, 
cymdeithasol-emosiynol, neu synhwyraidd. (Rescorla, 1989; Thal, 2000)  

Mae cyfathrebu (anfon a derbyn negeseuon) yn cynnwys:  

 Cyfathrebu geiriol – cyfathrebu ar lafar gan ddefnyddio geiriau;  

 Cyfathrebu dieriau – cyfathrebu heb ddefnyddio geiriau. Mae'n cynnwys 

mynegiant yr wyneb, cyswllt â'r llygaid, ystumiau a thôn y llais, yn ogystal â 
negeseuon llai amlwg fel ystum y corff a'r pellter gofodol rhwng unigolion. Mae 
babanod, plant ifanc a llawer o blant sydd ag anawsterau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu yn cyfathrebu'n ddieriau. 

Mae iaith yn cynnwys:  

 Iaith oddefol – deall iaith lafar (a/neu ysgrifenedig), gan gynnwys 

dealltwriaeth o eirfa a gramadeg;  

 Iaith fynegiannol – defnyddio geirfa, gramadeg, a morffoleg; 

 Cystrawen/Gramadeg – y modd y mae geiriau yn cael eu rhoi at ei gilydd i 

ffurfio ymadroddion a brawddegau; 

 Morffoleg – astudio strwythur mewnol geiriau. Mae hyn yn cynnwys 

newidiadau bach i eiriau, e.e. ffurfio'r lluosog drwy ychwanegu 'au, 'oedd' etc 

 Pragmatiaeth – astudio'r defnydd cymdeithasol a wneir o iaith. Mae hyn yn 

cynnwys y gallu i ryngweithio'n effeithiol; i ddefnyddio'r gair iawn yn y lle iawn 
ac i ystyried safbwynt y gwrandäwr wrth siarad. 

 
Mae lleferydd yn cynnwys: 
 

 Ynganu – y gallu i ffurfio synau'n glir. Mae hyn yn gysylltiedig â symud yr 

organau lleisio; sef y tafod, y daflod feddal, y genau, y dannedd a'r gwefusau; 
 

 Ffonoleg – astudio synau lleferydd, eu patrymau a'u dilyniannau a'r rheolau 

sy'n pennu cyfuniadau sain i greu geiriau. 

                                                             
3
 www.afasic.org.uk/download/56/  

http://www.afasic.org.uk/download/56/
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Atal dweud (a elwir hefyd yn siarad ag atal neu ddiffyg rhuglder) – lleferydd a 
nodweddir gan lawer o ailadrodd neu estyn synau, sillafau neu eiriau, neu gan lawer 
o betruso neu oedi sy'n tarfu ar lif rhythmig y lleferydd. Dim ond os yw'n ddigon 
difrifol i darfu'n sylweddol ar ruglder y lleferydd y dylid ei gategoreiddio’n anhwylder.4  

Dwyieithrwydd – pan fo plentyn/oedolyn yn deall a/neu'n defnyddio dwy iaith neu 
fwy. Gellir dweud bod plentyn/oedolyn yn ddwyieithog beth bynnag yw lefel ei allu yn 
y naill iaith neu'r llall. Bydd y term dwyieithog yn cael ei ddefnyddio drwy'r canllawiau 
hyn i ddisgrifio rhieni a phlant dwyieithog ac amlieithog (dwy iaith neu fwy). 

Iaith y cartref – bydd y term hwn yn cael ei ddefnyddio yn y canllawiau hyn i 
ddisgrifio'r iaith neu'r ieithoedd y mae plentyn yn ei chlywed gartref. Mae'r termau 
mamiaith, iaith gyntaf ac iaith 1 (L1) yn cael eu defnyddio yn y llenyddiaeth hefyd.   

Iaith ychwanegol – caiff y term hwn ei ddefnyddio i ddisgrifio'r iaith y mae plentyn yn 
ei chlywed yn ychwanegol at iaith/ieithoedd y cartref. Mae'r termau ail iaith ac iaith 2 
(L2 ) yn cael eu defnyddio hefyd yn y llenyddiaeth. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

  

                                                             
4 http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F98.5 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F98.5
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iii Crynodeb  

1. Cyflwyniad  

Eir ati yn yr adran hon i esbonio pam mae’n bwysig bod rhaglen Dechrau'n Deg yn 
cynnig cymorth i ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar.  

2. Egwyddorion a disgwyliadau  

Mae'r adran hon yn ymdrin yn gyffredinol â'r egwyddorion y mae Llywodraeth Cymru 
yn disgwyl iddynt fod yn sail i holl elfennau'r cymorth a roddir drwy raglen Dechrau'n 
Deg i ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.  

3. Deall datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu 

Mae'r adran hon yn ymdrin yn gyffredinol â hanfodion datblygiad lleferydd, iaith a 
chyfathrebu ac yn rhoi gwybodaeth am yr amryfal fathau o anghenion lleferydd, iaith 
a chyfathrebu, a pha mor gyffredin ydynt. Mae’n ymdrin hefyd â deilliannau ar gyfer 
plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu (anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu).  

Mae'r anghenion hyn yn cael eu rhannu'n ddau grŵp. Y grŵp cyntaf yw anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu dros dro – plant cyfyngedig eu hiaith sydd â sgiliau 
lleferydd, iaith a chyfathrebu anaeddfed nad ydynt wedi datblygu'n dda. Mae'n bosibl 
eu bod yn cael trafferth deall iaith, bod ganddynt lai o eirfa, eu bod yn defnyddio 
brawddegau byrrach ac nad yw eu lleferydd yn glir. O gael y cymorth cywir, mae 
plant ag anghenion dros dro yn debygol o ddal i fyny â'u cyfoedion. Yr ail grŵp yw 
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaus a hirdymor – mae'n bosibl bod plant 
yn cael trafferth deall a defnyddio iaith, prosesu a defnyddio synau lleferydd, neu 
ddeall a defnyddio iaith mewn cyd-destunau cymdeithasol. Mae'n bosibl bod gan rai 
o'r plant hyn namau penodol a sylfaenol o ran lleferydd ac iaith; efallai bod eraill yn 
cael anawsterau oherwydd bod ganddynt anawsterau dysgu mwy cyffredinol neu 
gyflyrau eraill fel nam ar eu clyw neu awtistiaeth. O ystyried natur rhai o'r namau 
cyfathrebu, bydd gan rai plant anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaus, hyd 
yn oed os llwyddir i leihau'r effaith gymdeithasol a’r effaith a gaiff eu hamgylchedd.   

4. Mathau o gymorth gyda sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu  

Mae'r adran hon yn ymdrin yn gyffredinol ar y lefelau a'r mathau o gymorth a gynigir 
gyda sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.  

4.1 Gwasanaethau cyffredinol  

Dylid darparu'r gwasanaethau hyn i’r holl deuluoedd sy’n rhan o raglen Dechrau'n 
Deg, a hynny er mwyn atal anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. Y nod 
yw mynd ati, yn ystod holl elfennau rhaglen Dechrau'n Deg, i godi ymwybyddiaeth 
am bwysigrwydd datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu a hefyd am ffyrdd o helpu 
plant i gyrraedd eu llawn botensial o ran sgiliau lleferydd ac iaith. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi datblygu cyfres o negeseuon allweddol 'Dysgu Siarad'. Mae'r 
negeseuon hynny'n seiliedig ar dystiolaeth, a'u nod yw hyrwyddo a hwyluso 
datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. Mae dwy neges yn ymwneud â'r 
cyfnod cyn geni, saith yn benodol ar gyfer babanod a phlant o dan 2 oed, a saith ar 
gyfer plant dros eu dyflwydd.  
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Cafodd y negeseuon allweddol hyn eu datblygu gan grŵp arbenigol o weithwyr 
proffesiynol Dechrau'n Deg o bob rhan o Gymru. Roedd y grŵp yn cynnwys 
therapyddion lleferydd ac iaith, rheolwyr ymwelwyr iechyd, gweithwyr arweiniol ym 
maes gofal plant, gweithiwr arweiniol y maes iaith a chwarae, a chynghorydd ar fagu 
plant drwy gyfrwng y Gymraeg. Dylai'r negeseuon allweddol hyn fod yn rhan annatod 
o raglen graidd Dechrau'n Deg ar iechyd, rhianta a gofal plant. Mae'r negeseuon hyn 
wedi'u cynnwys mewn pecyn dwyieithog 'Dysgu Siarad' ar gyfer rhieni newydd sy'n 
rhan o raglen Dechrau'n Deg. 

4.2 Gwasanaethau a dargedir  

Darperir y gwasanaethau hyn o dan raglen Dechrau'n Deg ar gyfer is-grwpiau 
penodol o blant sydd ag anghenion o ran datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu 
cynnar, er enghraifft, plant ag anghenion dros dro. Rhagwelir y bydd plant sydd ag 
anghenion dros dro yn ymateb i ymyriadau ac y byddant, felly, yn caffael sgiliau 
lleferydd ac iaith sy’n cyfateb i'r rheini sydd gan gyfoedion sy'n datblygu yn y ffordd 
arferol. 

4.3 Gwasanaethau arbenigol 

Darperir y gwasanaethau hyn ar gyfer plant sy'n parhau i fod ag anghenion lleferydd, 
iaith a chyfathrebu er iddynt gael ymyriadau neu gymorth, a hefyd ar gyfer y plant 
hynny y mae angen defnyddio dulliau arbenigol ar eu cyfer. Gallai hyn gynnwys plant 
â gwefus a thaflod hollt, nam dwys a difrifol ar y clyw a phlant sydd ag anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu am fod ganddynt anawsterau dysgu sylweddol. Nod 
therapi lleferydd ac iaith arbenigol yw ceisio lleihau'r effaith negyddol y mae 
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn ei chael, yn hytrach na chael gwared 
arnynt yn llwyr. Os oes gan blant anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaus, 
dylid eu hatgyfeirio at Wasanaethau Lleferydd ac Iaith y GIG. 

4.4 Datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu yn rhaglenni rhianta a gofal plant 
Dechrau'n Deg 

Eir ati yn yr adran hon i roi gwybodaeth am leferydd, iaith a chyfathrebu cynnar 
mewn rhaglenni rhianta ac i bwysleisio pwysigrwydd darparu gofal plant sy'n 
hyrwyddo datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu.  

5. Gweithio gyda rhieni 

Mae'r adran hon yn crynhoi pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth â rhieni i 
ddarparu gwasanaethau i gynorthwyo gyda datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu 
cynnar. 

5.1 Gweithio gyda theuluoedd dwyieithog 

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am ddwyieithrwydd ac am ffyrdd o gefnogi plant 
a rhieni dwyieithog. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth am ddwyieithrwydd ac anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu. 
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5.2 Yr amgylchedd dysgu yn y cartref  

Mae helpu rhieni i feithrin amgylchedd cyfoethog o ran cyfathrebu ac iaith yn 
hollbwysig er mwyn gwella datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar eu plant. 
Mae'r adran hon yn manylu ar y strategaethau a'r gweithgareddau seiliedig ar 
dystiolaeth y gwyddys eu bod yn helpu i ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu yn y cartref. Mae negeseuon 'Dysgu Siarad' allweddol Llywodraeth 
Cymru yn seiliedig ar y strategaethau a'r gweithgareddau hyn.  

6. Nodi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu 

Mae'r adran hon yn crynhoi'r ffactorau allai olygu bod risg o anghenion lleferydd, iaith 
a chyfathrebu cynnar, a hefyd yr arwyddion sy’n eu rhagfynegi. Mae hefyd yn rhoi 
gwybodaeth ynghylch adnabod anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn gynnar, 
a'u monitro wedyn. Mae hefyd yn trafod ym mha oedran y dylid nodi anghenion. 
Rhoddir gwybodaeth hefyd am gyfnodau pontio ar gyfer plant ag anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu, a hynny o fewn rhaglen Dechrau'n Deg ac wrth i blant 
ddechrau ar y Cyfnod Sylfaen.  

7. Datblygu'r gweithlu 

Eir ati yn yr adran hon i edrych ar ddatblygu'r gweithlu; yn benodol, felly, ar 
becynnau hyfforddiant lleferydd, iaith a chyfathrebu ac ar fframwaith cymwyseddau y 
gellir ei ddefnyddio i gefnogi pob ymarferydd Dechrau'n Deg. Mae hefyd yn rhoi 
gwybodaeth am y rôl sydd gan Therapyddion Lleferydd ac Iaith i’w chwarae yn nhîm 
craidd Dechrau'n Deg.  

8. Gwerthuso a monitro  

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am fonitro a gwerthuso deilliannau o ran 
datblygu lleferydd ac iaith cynnar. Mae hynny'n cynnwys: 

 monitro newidiadau yn natblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu plentyn; 

 pwyso a mesur barn rhieni am wasanaethau lleferydd, iaith a chyfathrebu; 

 monitro'r effaith y mae anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn ei chael ar 
fywydau teuluoedd.  
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1. Cyflwyniad  
 

Mae cymorth gyda datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar yn un o bedair 
hawl sylfaenol Dechrau'n Deg, a hynny oherwydd y cadarnhawyd ers tro bod 
datblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu rhugl yn hanfodol er mwyn sicrhau 
deilliannau cadarnhaol i blant.  
 
Yn ôl Cronfa Argyfwng Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Plant (UNICEF), 
Sefydliad Addysg, Gwyddoniaeth a Diwylliant y Cenhedloedd Unedig (UNESCO) a 
Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), mae sgiliau cyfathrebu effeithiol yn un o'r deg uchaf 
o ran sgiliau bywyd craidd (Yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol, 2011 
tudalen 8). 
 
Mae'r rhan fwyaf o blant yn datblygu iaith heb i hynny achosi unrhyw bryder.  Maent 
yn dod i gysylltiad â modelau iaith cadarnhaol ac yn cael amrywiaeth o gyfleoedd 
cyfathrebu sy'n caniatáu iddynt ddatblygu eu sgiliau. Yn 18-24 mis oed, bydd gan y 
rhan fwyaf o blant eirfa o leiaf 50 o eiriau unigol. Byddant yn dechrau defnyddio 
cyfuniad o ddau air sydd ag amryw o ystyron ac ar gyfer amryw o sefyllfaoedd 
cymdeithasol, gan gynnwys gofyn, gwneud sylwadau a disgrifio (Lahey, 1998).  
 
Mae'n hysbys bod amryw o ffactorau yn effeithio ar ddatblygiad sgiliau lleferydd, iaith 
a chyfathrebu cynnar mewn plant. Yn ôl ymchwil ddiweddar, mae ffactorau 
amgylcheddol a genetig ill dau yn effeithio ar ddatblygiad iaith a chyfathrebu mewn 
plant. Y ffactor mwyaf arwyddocaol yn y blynyddoedd cynnar yw amgylchedd y 
plentyn, yn enwedig ansawdd y siarad, a faint o siarad y mae'n ei glywed gan ei 
rieni, ei deulu, ei gyfoedion a darparwyr gofal plant. Nodir bod ffactorau genetig yn 
chwarae mwy a mwy o rôl yn ystod blynyddoedd canol plentyndod (Law et al, 
2013a). 
 
Gall tlodi effeithio'n sylweddol ar allu rhiant i ymateb yn ddigonol i anghenion iaith 
cynnar ei blentyn ac ar ei allu i gynnig yr amgylchedd dysgu mwyaf addas yn y 
cartref er mwyn gwella sgiliau iaith a chyfathrebu. Gwelodd Hart a Risley (1995) fod 
gwahaniaeth mawr o ran faint o siarad sy’n digwydd mewn cartrefi yn ystod cyfnod o 
wythnos. Nodwyd bod plant mewn teuluoedd proffesiynol yn clywed 215,000 o eiriau 
ond mai dim ond 62,000 o eiriau a glywir gan blant mewn teuluoedd sy'n cael 
taliadau lles. Casglodd Heath (1990) dystiolaeth debyg, gan nodi bod plant sy'n byw 
mewn tai cymdeithasol, gyda mamau sengl nad oeddent wedi cael fawr o addysg, yn 
byw mewn distawrwydd i bob pwrpas.   
 
Mae digon o dystiolaeth i ddangos bod sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu 
datblygedig yn bwysig wrth i blant ddechrau'r ysgol, ond er hynny, mae llawer o blant 
yn dechrau'r ysgol heb y sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu y mae eu hangen 
arnynt er mwyn manteisio'n llawn ar y Cyfnod Sylfaen. Anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu yw'r math mwyaf cyffredin o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mewn 
plant 4-11 oed, ac mae'r niferoedd yn cynyddu (Gascoigne, 2012). Yn Lloegr, 
gwelwyd cynnydd o 58% rhwng 2005 a 2010 yn nifer y plant lle mai'r prif anhawster 
oedd anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu (Gascoigne, 2012). Fodd bynnag, nid 
yw'n glir ai twf gwirioneddol yn y niferoedd sydd i gyfrif am hynny neu welliannau o 
ran nodi anghenion o'r fath.    
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Ym mis Ionawr 2014, roedd gan 105,303 (22.6%) o ddisgyblion mewn ysgolion a 
gynhelir yng Nghymru ryw fath o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA). Fodd 
bynnag, dim ond 12,530 o'r disgyblion ag AAA oedd â datganiad, sy'n gyfystyr â 2.7 
y cant o'r holl ddisgyblion. Dylid nodi nad yw pob awdurdod lleol yn defnyddio 
datganiadau o anghenion addysgol arbennig. Yn ôl y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar 
Lefel Disgyblion (CYBLD), mae gan 13,900 o ddisgyblion ag AAA anawsterau 
lleferydd, iaith a chyfathrebu.5 

Mae nifer o bapurau polisi ac adroddiadau wedi tynnu sylw yn ddiweddar at 
bwysigrwydd datblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu. Roedd ‘The Bercow 
Report: A Review of services for Children and Young People with Speech, Language 
and Communication needs' (2008) yn cydnabod pa mor bwysig oedd lleferydd, iaith 
a chyfathrebu i bob plentyn. Nodwyd pum thema allweddol yn ystod yr adolygiad, a 

gwnaed cyfres o argymhellion a ddylanwadodd ar y ‘Better Communication Action 
Plan’6. Dyma'r pum thema allweddol: 

 mae cyfathrebu'n hollbwysig; 

 rhaid mynd ati'n gynnar i nodi anghenion ac i ymyrryd; 

 mae angen continwwm o wasanaethau sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar 
gyfer teuluoedd; 

 mae cydweithio yn hollbwysig; 

 yr hyn sy'n nodweddu'r system bresennol yw'r ffaith ei bod yn amrywio 
cymaint ac nad yw'n system deg. 

Yn ‘Early Language Delays in the UK’ (Law et al, 2013a), nodwyd pum egwyddor a 
oedd yn ymwneud yn benodol ag iaith yn y blynyddoedd cynnar. Mae’r rhain i’w 
gweld yn Atodiad A. Hefyd, mae Grŵp Seneddol Hollbleidiol y DU ar Anawsterau 
Lleferydd ac Iaith7 wedi cyhoeddi papur sy'n edrych ar y cysylltiadau rhwng lleferydd, 
iaith a chyfathrebu ac anfantais gymdeithasol.  

Targed Llywodraeth Cymru yw sicrhau, erbyn 2020, na fydd unrhyw blentyn yng 
Nghymru yn byw mewn tlodi. Mae'r Strategaeth Tlodi Plant yn pennu cyfeiriad y 
gwaith i dargedu tlodi plant drwy raglenni megis Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn 
Gyntaf a Chymunedau yn Gyntaf. Nod Rhaglen Dechrau'n Deg yw sicrhau’r dechrau 
gorau posibl i blant sy'n byw mewn teuluoedd mewn rhai o'r ardaloedd mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru. Mae cymorth gyda lleferydd, iaith a chyfathrebu yn cael 
blaenoriaeth ac mae'n un o'r pedair hawl graidd.   

Gwnaed cryn dipyn o ymchwil ym maes datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu. 
Mae mwy a mwy o fomentwm erbyn hyn o blaid canolbwyntio ar sgiliau iaith a 
chyfathrebu cynnar plant, gan fynd ati’n benodol i hoelio sylw ar ddeall llwybrau 
datblygu iaith nodweddiadol ac annodweddiadol, ac ar fynd ati, ar sail tystiolaeth, i 
ddatblygu ymyriadau ataliol ac ymyriadau wedi'u targedu ar gyfer plant cyn ysgol.   
Mae nifer o ddulliau ac ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth y gwyddys eu bod yn 
hwyluso datblygiad iaith.  

                                                             
5
 http://gov.wales/statistics-and-research/schools-census/?skip=1&lang=cy 

6
 http://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Better_Communication.pdf  

7
 https://www.rcslt.org/about/parliamentary_work/appg_sld 

http://gov.wales/statistics-and-research/schools-census/?skip=1&lang=cy
http://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Better_Communication.pdf
https://www.rcslt.org/about/parliamentary_work/appg_sld
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Nododd Law et al (2013a) mai'r flaenoriaeth bellach yw gwneud rhagor o waith 
gwerthuso, a gwell gwaith gwerthuso, ar ymyriadau addawol, gan ganolbwyntio'n 
benodol ar wasanaethau ar gyfer plant o dan 3 oed.  
 

2. Egwyddorion a Disgwyliadau 

Mae'r adran hon yn ymdrin â'r egwyddorion y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl 
iddynt fod yn sail i'r cymorth a roddir gyda lleferydd, iaith a chyfathrebu drwy raglen 
Dechrau'n Deg.  

2.1 Dylai gwybodaeth a chyngor am leferydd, iaith a chyfathrebu fod yn rhan 
annatod o holl elfennau’r Rhaglen Dechrau'n Deg.  

Dylai gwybodaeth a chyngor am leferydd, iaith a chyfathrebu fod yn rhan 
annatod o holl elfennau Rhaglen Dechrau'n Deg, gan gynnwys cymorth iechyd, 
cymorth rhianta, a gofal plant.  

Dylid rhannu negeseuon allweddol 'Dysgu Siarad' Dechrau'n Deg gyda rhieni 
ac ymarferwyr sy'n gweithio ar draws holl hawliau Dechrau'n Deg. 

Dylid defnyddio'r wybodaeth a'r cyngor sydd yn negeseuon allweddol 'Dysgu 
Siarad' ym mhob amgylchedd, gan gynnwys y cartref, lleoliadau gofal plant a 
lleoliadau eraill.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi blaenoriaeth i sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu 
plant am fod y sgiliau hynny'n hanfodol er mwyn sicrhau deilliannau cadarnhaol yn y 
tymor hir.  

Cefnogir yr argymhelliad hwn gan un o'r pum egwyddor sy'n ymdrin yn benodol ag 
iaith yn y papur ‘Early Language delays in the UK’ (Law et al, 2013a) (gweler Atodiad 
A). Ategwyd y safbwynt hwnnw hefyd mewn canllawiau strategol a gyhoeddwyd gan 
yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol, (2011, tudalen 8) a oedd yn dweud, 
‘promoting speech, language and communication for young children is not just about 
actions for individual children, or even individual families. It is about changing the 
way communities view speech, language and communication and changing the 
social and community context within which children develop language’.  

2.2 Sut i gyfeirio at ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar, a'r 
manteision sy'n deillio o roi cymorth yn hynny o beth   

Wrth gyfeirio at ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar, yn lle 
defnyddio'r term 'iaith gynnar', dylid defnyddio'r term  'dysgu siarad' gyda 
rhieni a theuluoedd.   

Dylai'r manteision sy'n gysylltiedig â chaffael sgiliau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu gael eu hyrwyddo ymhlith rhieni ac ymarferwyr.  

Cyn mynd ati i lunio'r canllawiau hyn, cynhaliodd Llywodraeth Cymru dri digwyddiad 
ar gyfer rhieni er mwyn gofyn eu barn am ddatblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu 
cynnar. Y farn gyffredin oedd bod y well gan rieni'r termau 'siarad' a 'dysgu siarad' i 
ddisgrifio datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu.  
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Roedd ddiddordeb gan rieni a theuluoedd hefyd mewn deall y manteision sy'n 
gysylltiedig â mynd ati mewn ffordd gadarnhaol i ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu, yn enwedig felly o ran bod yn barod ar gyfer yr ysgol a'r cysylltiadau 
gyda darllen ac ysgrifennu. 

Yn y Gwerthusiad Cenedlaethol o ymchwil ansoddol Dechrau'n Deg gyda 
theuluoedd ag anghenion mawr, nodwyd bod rhieni'n llawer llai gwerthfawrogol o'r 
elfen o'r rhaglen sy'n ymwneud â Datblygiad Iaith Cynnar nag o'r hawliau eraill      
Nid oeddent yn gweld y pwynt, ac yn methu â deall, yn aml, sut y byddai o gymorth. 
(Llywodraeth Cymru, 2013a, tudalen 49). Heblaw hynny, nid oedd rhai o'r rhieni wedi 
sylweddoli bod gan eu plant anghenion o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar 
neu nid oeddent yn siŵr sut yr oedd mynd ati i ofyn am gymorth. Nid oedd eraill wedi 
gofyn am gymorth am eu bod yn meddwl y byddai eu plentyn yn gwella gydag amser 
(Llywodraeth Cymru, 2013a, tudalen 66).  
 
Roedd yr ymchwil ‘A review of practice in the implementation of the early language 
development support element in Flying Start’ (Llywodraeth Cymru, 2014a) yn 
argymell y dylid mynd ati'n gynt i hyrwyddo cyngor am leferydd, iaith a chyfathrebu 
ymhlith rhieni, gan ddechrau cyn i'r plentyn gael ei eni. Roedd yr argymhelliad hwn 
yn cael ei gefnogi yn un o'r pum egwyddor a oedd yn ymwneud yn benodol ag iaith 
yn y papur ‘Early Language delays in the UK’ (Law et al, 2013a, tudalen xi). Mae'n 
dweud, ‘The importance of early communication skills and their implications for the 
child’s social and educational development across the early years and beyond need 
to be understood by all parents’. 

Mae'n hanfodol bod pob ymarferydd yn defnyddio'r termau 'siarad' neu 'dysgu siarad' 
wrth gyfeirio at unrhyw gyngor neu ymyriadau sy'n ymwneud â datblygu sgiliau 
lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. Mae'n hollbwysig hefyd eu bod yn esbonio 
manteision defnyddio iaith gadarnhaol a strategaethau sy'n hwyluso cyfathrebu.  
Bydd gwneud hynny'n fodd i ennyn dealltwriaeth am bwysigrwydd datblygiad 
lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar ac yn helpu, felly, i wella deilliannau ar gyfer 
plant yn y tymor hir.   

2.3 Dwyieithrwydd – y Gymraeg ac Ieithoedd eraill 

Dylai pob teulu gael gwybod am fanteision bod yn ddwyieithog o'r crud, ac 
am yr arferion gorau o ran egwyddorion rhyngweithio gyda babanod a 
phlant ifanc pan ddefnyddir mwy nag un iaith.  
 

Dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau bod cymorth gyda sgiliau lleferydd, 
iaith a chyfathrebu cynnar yn cael ei gynnig yn iaith y cartref.   
 

Mae'n hanfodol bod ymarferwyr yn deall y patrymau gwahanol o ddysgu 
iaith a welir wrth ddysgu mwy nag un iaith. Mae angen i ymarferwyr 
ystyried gallu ieithyddol y plentyn yn y cartref ac unrhyw iaith neu 
ieithoedd ychwanegol.  
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Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith 
Gymraeg. Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi statws swyddogol i'r 
Gymraeg yng Nghymru ac mae wedi sefydlu'r egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na'r Saesneg. Dylid gwneud pob ymdrech i hyrwyddo'r Gymraeg a dylid 
sicrhau bod teuluoedd yn cael yr opsiwn o gael cymorth gyda sgiliau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Ystyr dwyieithrwydd yw deall a/neu ddefnyddio dwy iaith neu fwy. Ystyrir bod 
unigolyn yn ddwyieithog beth bynnag y bo'i allu yn y naill iaith neu'r llall.  Nid yw 
teuluoedd dwyieithog yn fwy tebygol nag unrhyw deulu uniaith arall o gael plant ag 
anawsterau lleferydd ac iaith (Westman et al, 2008). Dylai pob teulu gael gwybod am 
fanteision bod yn ddwyieithog o'r crud, ac am yr arferion gorau o ran egwyddorion 
rhyngweithio gyda babanod a phlant ifanc pan ddefnyddir mwy nag un iaith. Dylai 
ymarferwyr hefyd ystyried yr amrywiaeth o ieithoedd a diwylliannau a geir ar draws 
Cymru ac arfer sensitifrwydd yn eu cylch. Mae rhagor o wybodaeth am gefnogi 
teuluoedd dwyieithog i'w gweld yn adran 5.  

2.4 Arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth  

Dylai unrhyw gymorth i ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar 
gael ei roi ar sail arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth am yr hyn sy'n gweithio, 
a hynny er mwyn sicrhau deilliannau cadarnhaol. 

Mae arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn cyfuno tystiolaeth ymchwil gyfredol o 
ansawdd uchel ag arbenigedd ymarferwyr a dewisiadau a gwerthoedd teuluoedd 
(Cymdeithas Lleferydd-Iaith-Clyw America, 2005).8  

Mae angen i ymarferwyr a rheolwyr ystyried y materion a ganlyn:  

 Y sylfaen orau o ran tystiolaeth ymchwil  
 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r ymchwil wedi canolbwyntio ar sgiliau iaith a 
chyfathrebu cynnar plant. Canolbwyntiwyd yn benodol ar ddeall llwybrau datblygu 
iaith nodweddiadol ac annodweddiadol ac ar fynd ati, ar sail tystiolaeth, i ddatblygu 
ymyriadau cyffredinol (ataliol) ac ymyriadau wedi'u targedu. Mae yna rai ymyriadau 
wedi’u targedu sy'n seiliedig ar wybodaeth y gwyddys eu bod yn hwyluso datblygiad 
iaith cynnar (gweler Atodiad C). 
 

 Arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth 

Dylid seilio ymyriadau ar arferion seiliedig ar dystiolaeth y gwyddys eu bod yn 
hwyluso datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. Wrth fynd ati i lunio'r 
negeseuon allweddol 'Dysgu Siarad' a fydd yn rhan annatod o raglen Dechrau'n 
Deg, gwnaed hynny ar sail 'yr hyn sy'n gweithio' o fewn amgylchedd plentyn ac ar 
sail strategaethau rhyngweithio rhwng plant ac oedolion. (Gweler adran 5). 

 

 

                                                             
8
 http://www.asha.org/policy/PS2005-00221/ 

http://www.asha.org/policy/PS2005-00221/
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 Sgiliau, nodweddion a gwybodaeth ymarferwyr 

Dylai fod gan yr ymarferwyr y sgiliau priodol i gynnig ymyriadau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu cynnar a dylent fod wedi cael hyfforddiant i wneud hynny. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig ar gyfer y rheini sydd â chyfrifoldebau penodol o ran ymyriadau 
cynnar cyffredinol ac ymyriadau cynnar wedi'u targedu.   

 Gwerthuso a monitro 

Wrth fonitro gwasanaethau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar, mae angen 
canolbwyntio ar: 

 fonitro newidiadau o ran datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu plant; 
 

 pwyso a mesur barn rhieni am wasanaethau lleferydd, iaith a chyfathrebu; 

 monitro'r effaith y mae anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn ei chael ar 
fywydau teuluoedd.  

2.5 Diogelu plant ac oedolion  

Dylid dilyn canllawiau ar ddiogelu plant ac oedolion bob amser. Dylai'r 
rheini sy'n rhoi cymorth gyda datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu 
cynnar, naill ai'n uniongyrchol gyda'r plentyn neu'n anuniongyrchol drwy'r 
rhieni a/neu ofal plant, fedru adnabod materion diogelu. Dylai ymarferwyr 
wybod at bwy y dylid cyfeirio materion o'r fath, a phryd.  

Mae diogelu plant ac oedolion yn un o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru. 
Dylid dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddiogelu plant bob amser a dylai'r rheini 
sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda phlant neu’n anuniongyrchol â nhw drwy'r rhieni 
fedru adnabod materion diogelu, a gwybod at bwy y dylid cyfeirio materion o'r fath, a 
phryd. Mae Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 20049 yn nodi 
sut y dylai asiantaethau a gweithwyr proffesiynol weithio gyda’i gilydd i hyrwyddo lles 
plant ac i'w hamddiffyn rhag niwed.  

2.6 Rhannu gwybodaeth  
 

Dylai ymarferwyr sy'n rhoi cymorth gyda sgiliau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu ddilyn protocolau eu sefydliad ar gyfer rhannu gwybodaeth a 
chadw cofnodion. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Gytundeb Rhannu 
Gwybodaeth Bersonol Cymru gael ei ddefnyddio fel ffordd ymarferol o 
sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chyfnewid yn ddiogel.  

Mae rhannu gwybodaeth bersonol mewn modd effeithiol a phriodol yn sail i 
bartneriaethau ac i weithio a darparu gwasanaethau mewn ffordd integredig. Mae'n 
elfen hanfodol o ddarparu gwasanaeth cyfannol a di-dor i ddiwallu anghenion 
teuluoedd a phlant ac i sicrhau bod unrhyw anghenion neu risgiau o ran lleferydd, 
iaith a chyfathrebu yn cael eu canfod yn gynnar. Mae rhannu gwybodaeth yn 
hollbwysig os oes pryderon y gallai plentyn neu berson ifanc fod mewn perygl o 
ddioddef niwed. Gallai hyn fod yn gysylltiedig â mater diogelu (gweler uchod) neu 
efallai nad yw'r plentyn yn datblygu yn ôl y disgwyl.  

                                                             
9 http://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/circular/nafwc1207/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/circular/nafwc1207/?skip=1&lang=cy
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Mae gan rannu gwybodaeth rôl hanfodol i'w chwarae yn ystod cyfnodau pontio 
pwysig ym mywyd plentyn – er enghraifft, pan fo plentyn y symud o ofal plant i'r 
ysgol a bod ganddo anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu a/neu os oes ganddo 
gynllun datblygu neu gynllun chwarae unigol i'w helpu â'i anghenion. Enghraifft arall 
fyddai pan fo plentyn yn cael ei drosglwyddo o ofal un gweithiwr iechyd proffesiynol i 
un arall, er enghraifft, o ofal Therapydd Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio o dan rhaglen 
Dechrau'n Deg i un o Therapyddion Lleferydd ac Iaith y GIG.   

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i sefydliadau ddatblygu systemau ar gyfer 
rhannu gwybodaeth neu iddynt fod wedi sefydlu systemau o'r fath eisoes. Mae 
Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru 
(WASPI) fel un fframaith ar gyfer rhannu gwybodaeth bersonol. Mae'n ffordd 
ymarferol a phrofedig i bob sefydliad yn y sector cyhoeddus rannu gwybodaeth 
amlasiantaethol. Ei nod yw sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus, yn ogystal â 
darparwyr priodol yn y trydydd sector a'r sector preifat, yn gallu bod yn hyderus am 
rannu gwybodaeth bersonol am unigolion yn gyfreithlon ac yn ddiogel. Mae pob 
sefydliad yn y sector cyhoeddus yng Nghymru wedi mabwysiadu'r Cytundeb ac mae 
arweinwyr y gwasanaethau cyhoeddus wedi ymrwymo i'w ddefnyddio.  

Dylai ymarferwyr sy'n rhoi cymorth gyda sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu ddilyn 
protocolau eu sefydliad ar gyfer rhannu gwybodaeth a chadw cofnodion. Yn 
gyffredinol, dylai rhieni gael gwybod pam y bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu, neu 
pam y gallai gael ei rhannu. Dylent gael gwybod hefyd pa wybodaeth fydd yn cael ei 
rhannu, sut, a gyda phwy.  Fodd bynnag, efallai na fydd hynny'n bosibl bob amser, er 
enghraifft, yn achos mater diogelu o bwys. (Os yw hynny'n briodol), gellir gofyn i rieni 
roi eu caniatâd i wybodaeth gael ei rhannu. Drwy ddatblygu protocolau ar rannu 
gwybodaeth, gall ymarferwyr fod yn hyderus am y mathau o wybodaeth sydd i'w 
rhannu, sut a phryd y bydd yn cael ei rhannu, sut y byddant yn dweud wrth rieni bod 
gwybodaeth yn cael ei rhannu, a oes angen caniatâd ai peidio, ac oddi wrth bwy, a 
sut y gellir cael y caniatâd hwnnw.  

3. Deall datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu  

Er mwyn datblygu gwasanaethau effeithiol i hyrwyddo datblygiad lleferydd, iaith a 
chyfathrebu cynnar mewn babanod a phlant ifanc, mae'n hanfodol deall yr elfennau 
gwahanol ar y datblygiad hwnnw. 

Mae'n bwysig nodi bod talu sylw i rywbeth, gwrando, a sgiliau chwarae, yn hanfodion 
sy'n sail i ddatblygiad iaith.   

Mae iaith oddefol (yr hyn y mae plant yn ei ddeall o'r hyn a glywant) yn chwarae rhan 
ganolog mewn datblygiad plentyn. Wrth ystyried y canlyniadau hirdymor a gaiff oedi 
o ran sgiliau iaith cynnar, mae 'iaith oddefol' yn hynod bwysig. Dyna yw'r sylfaen ar 
gyfer datblygu iaith fynegiannol, ac mae cysylltiad agos rhyngddi a datblygiad 
gwybyddol (Owens, 2005). Mae rhai plant yn cael trafferth deall a phrosesu beth 
mae oedolion a phlant eraill yn ei ddweud wrthynt ac mae hynny'n golygu eu bod o 
dan anfantais amlwg. Gall dylanwadau amgylcheddol effeithio ar ddatblygiad iaith 
oddefol (Law et al, 2013a). 
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Yn yr un modd, mae iaith fynegiannol yn un o hanfodion datblygiad iaith plant ac 
mae'n ddibynnol iawn ar brofiadau'r plant. Unwaith y bydd plant wedi caffael digon o 
eirfa, byddant yn dechrau cyfuno geiriau a defnyddio gramadeg. Y gallu hwn i roi 
geiriau at ei gilydd, i ffurfio brawddegau ac i fynegi syniadau mwy cymhleth yw'r 
arwyddion gwirioneddol sy'n dangos a yw'r plentyn yn mynd i allu mynegi ei hun yn 
effeithiol ai peidio.  

Yn aml, mae ymarferwyr a rhieni yn canolbwyntio ar yr elfen fwyaf amlwg o 
gyfathrebu, sef lleferydd y plentyn a sut y mae'n dweud geiriau. Yn ystod y broses 
arferol o ddatblygu lleferydd, mae synau'n cael eu dysgu mewn trefn ddatblygiadol 
wrth i blentyn feistroli ei system niwro-gyhyrol. Fel arfer, mae datblygiad lleferydd yn 
cael ei rannu'n 'ynganu' a 'ffonoleg'. (Gweler y diffiniadau ar dudalen 5). Mae 
lleferydd yn cynnwys ffonemau (synau unigol) a'r system ffonolegol (y patrymau sŵn 
sydd mewn iaith). Er mwyn cynhyrchu lleferydd, rhaid bod organau lleisiol plentyn yn 
iawn, rhaid iddo fedru ynganu'r ffonemau a defnyddio system ffonolegol yr iaith. Mae 
plant yn caffael y rhan fwyaf o'u system ffonolegol erbyn iddynt gyrraedd 4-4½ 
blwydd oed (Fletcher a Hall, 1992), ac mae'n ddigon i'w lleferydd fod yn ddealladwy i 
bobl y tu allan i'w cylch cymdeithasol uniongyrchol. O dan raglen Dechrau'n Deg, 
mae'n bosibl y bydd ffactorau amgylcheddol yn effeithio ar ddatblygiad ffonolegol 
plentyn, ond nid yw'r ffactorau hynny'n debygol o effeithio ar ei sgiliau ynganu.  

Mae hefyd yn bwysig ystyried 'sgiliau iaith pragmataidd' plentyn neu ei 'ddefnydd 
cymdeithasol o iaith' – nid dim ond ei leferydd, ei eirfa a'i ramadeg. Mae sgiliau iaith 
pragmataidd yn ymwneud â gallu'r plentyn i ryngweithio'n effeithiol, i ddefnyddio'r 
gair iawn yn y lle iawn ac i ystyried safbwynt y gwrandäwr wrth siarad. O'r herwydd, 
mae cysylltiad agos rhwng datblygiad iaith cynnar ac ymddygiadau ymlyniad cynnar. 

Mae plant yn amrywio'n fawr o ran eu datblygiad iaith cynnar. Yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, mae ymchwil wedi canolbwyntio ar ddatblygiad iaith cynnar 
nodweddiadol ac annodweddiadol ac ar adnabod y plant hynny sydd mewn perygl o 
wynebu anghenion parhaus a hirdymor o ran sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu. 
 
3.1 Deall anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.  
 
Mae oedi o ran datblygiad geirfa fynegiannol nad yw’n cael ei achosi gan unrhyw 
ffactorau patholegol sylfaenol y gwyddys amdanynt, megis diffyg niwrolegol, 
synhwyraidd neu wybyddol (Rescorla et al, 2000), i'w weld mewn rhyw 15% o blant 2 
flwydd oed. Y label a roddir ar y plant hyn yn y llenyddiaeth yw 'plant sy'n araf yn 
siarad'.  
 
Mae ymchwil wedi dangos bod 'plant sy'n araf yn siarad' yn grŵp amrywiol â 
nodweddion unigol ac amgylcheddol gwahanol (Hawa a Spanoudis, 2014). Oedi o 
ran eu hiaith fynegiannol yn unig sydd i'w weld mewn rhai o'r plant hyn, ond mae 
oedi o ran eu hiaith fynegiannol a goddefol i'w weld mewn rhai o'r lleill. Mewn rhai 
plant, gall oedi o ran iaith fod yn arwydd o gyflwr niwro-ddatblygiadol sylfaenol, er 
enghraifft, awtistiaeth.      
 
Mae astudiaethau wedi dangos y bydd llawer o blant sydd ag oedi o ran eu hiaith 
fynegiannol yn datrys yr anawsterau hynny erbyn iddynt gyrraedd 3 i 4 blwydd oed 
(Reilly et al, 2007).  
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Erbyn iddynt gyrraedd oedran ysgol, mae gan 'blant sy'n araf yn siarad' ramadeg a 
sgiliau sgwrsio priodol ar gyfer eu hoedran (Rescorla, 2011, Domsch et al, 2012). 
Fodd bynnag, er bod y rhan fwyaf o 'blant sy'n araf yn siarad' wedi cael sgôr yn yr 
amrediad normal yn ôl y dull safonedig o fesur iaith wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol, 
roedd eu sgiliau iaith gryn dipyn yn wannach na sgiliau cyfoedion a oedd yn datblygu 
yn y ffordd arferol (Rice et al, 2008).   
 
Mae I CAN, yr elusen sy'n ymdrin â chyfathrebu mewn plant, wedi rhoi anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu plant mewn dau grŵp (2009):   

 Anghenion dros dro – plant cyfyngedig eu hiaith sydd â sgiliau iaith a 

lleferydd anaeddfed nad ydynt wedi datblygu'n dda. Mae'n bosibl eu bod yn 
cael trafferth deall iaith, bod ganddynt lai o eirfa, eu bod yn defnyddio 
brawddegau byrrach ac efallai nad yw eu lleferydd yn glir. O gael y cymorth 
cywir, mae plant ag anghenion dros dro yn debygol o ddal i fyny â'u 
cyfoedion;  
 

 Anghenion parhaus – mae'n bosibl bod plant yn cael trafferth deall a 

defnyddio iaith, wrth brosesu a defnyddio synau lleferydd, neu wrth ddeall a 
defnyddio iaith mewn cyd-destunau cymdeithasol. Efallai bod gan rai o'r plant 
hyn namau penodol a sylfaenol o ran lleferydd ac iaith; dichon fod eraill yn 
cael anawsterau oherwydd bod ganddynt anawsterau dysgu mwy cyffredinol 
neu gyflyrau eraill fel nam ar eu clyw neu awtistiaeth. O ystyried natur rhai o'r 
namau cyfathrebu, bydd gan rai plant anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu 
parhaus, hyd yn oed os llwyddir i leihau'r effaith gymdeithasol a’r effaith a gaiff 
eu hamgylchedd.  

Mewn rhai ardaloedd o'r DU, yn enwedig mewn ardaloedd difreintiedig, mae gan 
50% o blant anghenion dros dro o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu wrth iddynt 
ddechrau'r ysgol (Locke et al, 2002). Amcangyfrifir bod gan 10% o holl blant y DU 
anghenion hirdymor a pharhaus o ran lleferydd. Mae gan 7% o'r plant hynny namau 
penodol a sylfaenol o ran lleferydd ac iaith, ac mae gan 1% ohonynt yr anghenion 
mwyaf difrifol a chymhleth o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu (ICAN, 2009 tudalen 
4). 

Mae anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn nodwedd gyffredin a chanolog ar 
draws y rhan fwyaf o feysydd anabledd ac anghenion addysgol arbennig. Mae mwy 
a mwy o astudiaethau'n dangos bod cyfran sylweddol iawn o anawsterau iaith yn 
gallu bod yn rhai hirdymor a pharhaus (Stothard et al, 1998). 

3.2 Deilliannau ar gyfer plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu 

Os oes gan blant sgiliau gwael o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu, mae hynny’n gallu 
effeithio ar amrywiaeth eang o ddeilliannau, gan amrywio o ymddygiad ac iechyd 
meddwl, i 'fod yn barod ar gyfer yr ysgol' a chyflogadwyedd yn y dyfodol. Dyma'r hyn 
a ddywedir am rai o'r deilliannau hynny: 
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Bod yn barod ar gyfer yr ysgol  

 Mae plant sy'n dod o deuluoedd incwm isel 16 mis ar eu hôl hi o ran geirfa o'u 
cymharu â chymheiriaid o deuluoedd incwm uchel. Mae'r bwlch o ran iaith yn 
fwy o lawer na bylchau o ran sgiliau gwybyddol eraill (Waldfogel a Washbrook, 
2010). 

Cyrhaeddiad addysgol  

 Mae'r eirfa sydd gan blant yn 2 oed, a'u gallu i siarad mewn brawddegau o 
ddau neu dri gair, yn arwydd clir o ba mor barod y byddant ar gyfer yr ysgol 
pan fyddant yn 4 oed. Mesurwyd hyn drwy gynnal asesiadau sylfaenol o'u 
sgiliau darllen, mathemateg ac ysgrifennu (Roulstone et al, 2011);    

 Mae'r eirfa sydd gan blant yn 5 oed yn arwydd clir iawn o'r cymwysterau y 
byddant yn eu hennill wrth adael yr ysgol ac ar ôl hynny (Feinstein a 
Duckworth, 2006). 

Cyflogadwyedd 

Mae'r farchnad swyddi'n newid, ac mae hynny'n golygu bod sgiliau cyfathrebu, 
ynghyd â sgiliau dylanwadu, cyfrifiadura a llythrennedd, wedi dod yn fwyfwy pwysig i 
gyflogwyr yn ystod y deng mlynedd diwethaf. 

 Mae anghenion o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu yn ffactor risg ar gyfer pobl 
'Nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant' (Gweithrediaeth yr 
Alban, 2005);  

 Mae hanner y cyflogwyr yn Lloegr yn dweud eu bod yn cael trafferth dod o 
hyd i weithwyr sydd â'r lefel briodol o sgiliau cyfathrebu llafar (Comisiwn y DU 
ar gyfer Cyflogaeth a Sgiliau, 2009).  

 Ymddygiad, troseddu ac iechyd meddwl  

 Mae gan 40% o blant 7-14 oed sy'n cael eu hatgyfeirio at wasanaethau 
seiciatrig i blant nam iaith nad yw wedi'i ganfod (Cohen et al, 1998); 

 Mae gan 60% o droseddwyr ifanc anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu 
(Bryan et al, 2008). 
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4. Mathau o gymorth gyda lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar 

Dylai’r gwasanaethau a gynigir o dan Dechrau’n Deg er mwyn rhoi cymorth 
gyda sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu gael eu rhannu’n dri chategori, gan 
adlewyrchu'r modd y maent yn cael eu cynnig a'u hesbonio i rieni.   

gwasanaethau cyffredinol; 

gwasanaethau wedi'u targedu; a  

gwasanaethau arbenigol. 

Dylid sicrhau bod llwybr cymorth cydlynol ar gael i rieni a phlant ar draws  
ystod oedran Dechrau'n Deg (h.y. o'r cyfnod cyn iddynt gael eu geni tan iddynt 
gyrraedd 4 oed). Dylai’r llwybr hwnnw gael ei ddisgrifio’n glir mewn cynllun 
sy'n dangos pa gymorth (ffurfiol ac anffurfiol) sydd ar gael yn ystod pob cam o 
ddatblygiad plentyn.    

Yn y National Evaluation of Flying Start (Llywodraeth Cymru, 2013a), awgrymwyd y 
gallai defnyddio modelau gwahanol i ddarparu hawliau o ran datblygu sgiliau 
lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar helpu i ennyn diddordeb rhieni.   

Mae'r canllawiau hyn yn argymell y dylid defnyddio tri chategori wrth gynnig ac 
esbonio cymorth gyda lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar:   

 gwasanaethau cyffredinol – a ddarperir ar gyfer pob teulu o fewn rhaglen 

Dechrau'n Deg er mwyn osgoi anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. 
Nod y gwasanaethau cyffredinol yw codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd 
datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu ac am ffyrdd o helpu plant i ddatblygu eu 
sgiliau lleferydd ac iaith i'w llawn botensial;   

 

 gwasanaethau wedi'u targedu – a ddarperir ar gyfer is-grwpiau penodol o blant 

o fewn rhaglen Dechrau'n Deg y nodwyd bod ganddynt anghenion dros dro 
cynnar o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu, er enghraifft oedi o ran sgiliau iaith.  
Rhagwelir y bydd plant sydd ag anghenion dros dro yn ymateb i ymyriadau 
cynnar ac y byddant, felly, yn caffael sgiliau lleferydd ac iaith sydd o'r un safon 
â'u cyfoedion sy'n datblygu yn y ffordd arferol; a  
 

 gwasanaethau arbenigol – a ddarperir ar gyfer plant y mae eu hanghenion 

lleferydd, iaith neu gyfathrebu wedi parhau er gwaethaf unrhyw ymyriadau neu 
gymorth a ddarparwyd, ac ar gyfer y rheini y mae arnynt angen triniaeth 
arbenigol, er enghraifft, plant sydd â thaflod neu wefus hollt a phlant sydd ag 
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu am fod ganddynt anawsterau dysgu 
sylweddol. Nod y therapi lleferydd ac iaith arbenigol yw lleihau’r effaith negyddol 
a gaiff anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu,  yn hytrach na chael gwared 
arnynt yn llwyr. Dylai plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu 
hirdymor a pharhaus gael eu hatgyfeirio at Wasanaethau Lleferydd ac Iaith y 
GIG. Dylid sicrhau bod cysylltiadau agos â Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy’n 
gweithio o dan Decrhau'n Deg fel bod anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu 
plant yn cael eu diwallu a'r canlyniadau’n cael eu cyflawni.   
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Cafodd yr egwyddor o gontinwwm o wasanaethau cyffredinol, gwasanaethau wedi'u 
targedu, a gwasanaethau arbenigol ar gyfer teuluoedd ei chefnogi yn adroddiad 
Bercow (2008). Gwelodd yr adolygiad fod y gwasanaethau mwyaf effeithiol yn 
mabwysiadu'r dull haenog hwn. Roedd ymarferwyr arbenigol, er enghraifft, 
therapyddion lleferydd ac iaith, yn cyfrannu ar bob lefel, gan wneud cyfraniad 
penodol o ran cynnig hyfforddiant a chefnogi'r gweithlu ehangach, yn ogystal â 
darparu ymyriadau ar gyfer grwpiau unigol o blant.   
 
Nodwyd mewn papur a baratowyd gan Grŵp Seneddol Hollbleidiol y DU, sef ‘The 
links between speech, language and communication needs and social 
disadvantage’,  bod modd ystyried y fframwaith haenog yn fodel 'ymateb i  
ymyriadau' (2013, t 15). Mae ymarferwyr yn asesu lefel anghenion y plentyn yn 
rhannol drwy ddarparu cymorth ar lefel gymharol isel. Yn aml, mae gan blant o 
gefndiroedd cymdeithasol difreintiedig anghenion ar lefel gymharol isel o ran 
lleferydd, iaith a chyfathrebu y gellir mynd i’r afael â nhw’n effeithiol drwy ymyriadau 
ar lefel isel, er enghraifft cyfleoedd chwarae sy'n canolbwyntio ar y plentyn neu waith 
mewn grwpiau bach.    
 
Mae ymyriadau iechyd cyhoeddus yn defnyddio system haenog hefyd, er enghraifft, 
lefelau sylfaenol, eilaidd neu drydyddol o atal (Law et al, 2013b). Mae’r dull o 
weithredu a fabwysiedir ym maes iechyd cyhoeddus yn seiliedig ar y rhesymeg a 
ganlyn: er mai o fewn yr unigolyn ei hun y mae rhai o'r rhesymau dros 
salwch/anabledd, er enghraifft, rhagdueddiad etifeddol, anabledd corfforol neu 
synhwyrol, mae nifer o’r rhesymau hynny’n deillio o amgylchiadau cymdeithasol-
economaidd ac o’r herwydd, mae angen datrys nifer o'r problemau yn gymdeithasol, 
yn hytrach nag yn unigol.    

Mae wedi dod yn fwyfwy amlwg, drwy astudiaethau o'r boblogaeth, nad dim ond 
mynd i’r afael ag anhwylderau neu ben eithaf y sbectrwm oedi y dylid ei wneud wrth 
geisio atal anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu neu wrth ddarparu ymyriadau ar 
eu cyfer. Mae'n rhaid hefyd symbylu newid o ran y ffactorau cymdeithasol sy'n 
achosi anawsterau o’r fath ac sy’n  gweithredu ar lefel y boblogaeth (Law et al, 
2013b). 

Mae'r egwyddor o gontinwwm o wasanaethau yn rhan anntod hefyd o God Ymarfer 
Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (2004). Mae’r cod hwnnw’n argymell ymateb 
'graddedig' er mwyn bodloni anghenion plant a phobl ifanc sydd ag anghenion 
addysgol arbennig, gan roi mwy o sylw arbenigol os yw anawsterau’r plentyn yn 
parhau.   

Gall plant a theuluoedd Dechrau'n Deg gael cymorth gan wasanaethau cyffredinol, 
gwasanaethau wedi'u targedu a gwasanaethau arbenigol ar un pryd, gan ddibynnu 
ar anghenion y plentyn a'r teulu.  Enghraifft o hynny fyddai pan fo plentyn yn cael 
cymorth wedi'i dargedu mewn lleoliad gofal plant tra bo'r rhieni hefyd yn mynychu 
sesiynau 'iaith a chwarae'.   

4.1 Gwasanaethau cyffredinol  

Darperir y gwasanaethau hyn ar gyfer holl deuluoedd Dechrau'n Deg er mwyn atal 
anawsterau lleferydd ac iaith cynnar rhag datblygu. Y nod yw codi ymwybyddiaeth 
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am bwysigrwydd datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu ac am ffyrdd o helpu plant i 
ddatblygu eu lleferydd a'u hiaith i'w llawn botensial.   

Mae papur GIG Cymru, ‘Ein cynllun ar gyfer gwasanaeth gofal sylfaenol i  Gymru' 
(Llywodraeth Cymru, 2014) hefyd wedi tynnu sylw at bwysigrwydd gwaith ataliol ac 
ymyriadau cynnar er mwyn gwella iechyd, yn hytrach na chanolbwyntio ar driniaeth 
yn unig. 

Mae tîm Iechyd Dechrau'n Deg (yn enwedig ymwelwyr iechyd a bydwragedd) yn 
hanfodol er mwyn trosglwyddo negeseuon ataliol. Ymwelwyr iechyd neu fydwragedd 
yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y rhan fwyaf o deuluoedd ac maent yn parhau i fod 
mewn cysylltiad â theuluoedd, ac yn ymweld â nhw’n rheolaidd yn ystod y cyfnod 
cyn geni ac ar ei ôl. Mae ganddynt rôl allweddol i’w chwarae o ran cyfeirio rhieni at 
wasanaethau Dechrau'n Deg a'u hannog i gymryd rhan yn y rhaglen. Mae’r National 
Evaluation of Flying Start (Llywodraeth Cymru 2013a, tudalen 5) yn nodi;  

“Health visitors are instrumental in information provision as they not only give 
parents information about services, but persuade them about the benefits of taking 
them up and encourage the most reluctant to attend”. 

4.1.1 Negeseuon allweddol ‘Dysgu Siarad’ am leferydd, iaith a chyfathrebu  

Dylid rhannu negeseuon allweddol ‘Dysgu Siarad’ gyda phob rhiant fel rhan o 
raglen ymweld Iechyd Craidd Dechrau'n Deg. Mae'r negeseuon hyn yn rhoi 
gwybodaeth a chyngor am ddatblygu lleferydd, iaith a chyfathrebu.   

Dylai pob un o rieni newydd Dechrau'n Deg gael pecyn 'Dysgu Siarad' sy'n 
cynnwys negeseuon allweddol 'Dysgu Siarad' a CD gyda chaneuon a 
hwiangerddi yn y Gymraeg a'r Saesneg.     

Mae canfyddiadau adroddiad Bercow (2008) yn tynnu sylw at y ffaith nad oedd rhieni 
yn gwybod digon am ddatblygiad lleferydd ac iaith. Roedd rhieni am i wybodaeth a 
chanllawiau am ddatblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu gael eu rhoi i bob teulu.    

Mewn ymateb i'r argymhellion a amlinellir yn y papur ymchwil ‘Review of practice in the 
implementation of the early language development support element within Flying Start’ 
(Llywodraeth Cymru, 2014a), mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cyfres o 
adnoddau a negeseuon allweddol cyffredinol sy'n gysylltiedig â datblygiad lleferydd, 
iaith a chyfathrebu. Bydd y negeseuon hyn, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, yn cael eu 
cynnwys yn holl elfennau rhaglen iechyd, rhianta a gofal plant Dechrau'n Deg. 
(gweler Atodiad A).    

Hefyd, bydd pob un o rieni newydd Dechrau'n Deg yn cael pecyn 'Dysgu Siarad' sy’n 
cynnwys CD gyda chaneuon a hwiangerddi (yn y Gymraeg a'r Saesneg) a’r 
negeseuon allweddol. Mae dwy neges sy'n gysylltiedig â'r cyfnod cynenedigol, saith  
yn benodol ar gyfer babanod a phlant dan 2 oed a saith ar gyfer plant dros 2 oed.   
Mewn gwaith ymchwil ansoddol a wnaed gyda rhieni (Talk to your Baby, 2010), 
tynnwyd sylw at y themâu sy'n gysylltiedig â gwybodaeth am leferydd, iaith a 
chyfathrebu i rieni. Roedd yn nodi eu bod am gael darnau byr o wybodaeth a oedd 
yn syml ac yn hawdd eu darllen ac a oedd yn cynnwys pwyntiau bwled a 
gwybodaeth weledol i dorri'r testun yn rhannau llai. Roeddent hefyd yn croesawu'r 
wybodaeth am 'pam' a 'sut' y dylai rhieni gyfathrebu â'u plant, yn ogystal â 
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gwybodaeth a oedd yn tynnu sylw at yr agweddau positif ar botensial plentyn. Nid 
oedd rhieni'n cael eu denu gan negeseuon a oedd yn peri 'dychryn' ac yn pwysleisio 
peryglon peidio â chyfathrebu.  Cafodd y themâu hynny eu hystyried wrth fynd ati i 
baratoi’r pecyn 'Dysgu Siarad'.   

Yn y DU, mae nifer o ardaloedd yn datblygu ac yn gweithredu negeseuon cyffredinol 
sy’n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd i hyrwyddo datblygiad lleferydd, iaith a 
chyfathrebu cynnar, er enghraifft ‘Stoke Speaks Out’10 yn Lloegr a ‘2rhymes by 2’11 
yng Ngogledd Iwerddon.   

4.1.2 Ymyriadau cyffredinol ym maes lleferydd, iaith a chyfathrebu  

Dylai pob un o rieni Dechrau'n Deg gael cynnig ymyriadau cyffredinol i gefnogi 
datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. Gellid eu cynnig mewn sesiwn 
unigol neu mewn grŵp, yn y cartref, mewn lleoliadau Dechrau'n Deg neu mewn 
lleoliadau gofal plant.   

 Ymyriadau Ffurfiol: a ddiffinnir fel ymyriadau strwythuredig sydd wedi'u 
cyhoeddi. Ymyriadau yw’r rhain sydd â chwricwlwm, llawlyfr ac adnoddau, ac 
a gynigir am gyfnod penodol. Mae'n rhaid i'r grwpiau gael eu harwain gan 
berson sydd wedi'i 'hyfforddi' yn benodol i ddarparu'r ymyriadau. Cânt eu 
defnyddio ledled y DU ac yn rhyngwladol. Bydd rhai o'r ymyriadau hyn yn 
golygu y bydd rhieni’n cael eu hachredu. Maent yn cynnwys Elklan ‘Let’s talk 
with your baby’ a ‘Let’s talk with the under fives’ (gweler Atodiad B). 
 

 Ymyriadau Anffurfiol: a ddiffinnir fel ymyriadau sydd â chwricwlwlm ac sy'n 

cael eu cynnig am gyfnod penodol. Bydd rhai o'r ymyriadau hyn yn golygu y 
bydd rhieni’n cael eu hachredu. Maent yn cynnwys Chwarae ac Iaith (gweler 
Atodiad B). 

 
4.1.3 Achredu rhieni 
 
Gellir cynnig y cyfle i rieni gael eu hachredu ar ôl iddynt gwblhau cwrs iaith gynnar, 
naill ai drwy Agored Cymru neu Apt Ed (Access Progress Transition through 
Education). Gall hynny helpu rhieni i barhau â’u haddysg neu ddod o hyd i waith.   
 
Gweler gwefannau Agored Cymru ac Elklan am ragor o wybodaeth: 
 

https://www.agored.org.uk/Unedau-a-Chymwysterau   
 

http://www.elklan.co.uk/courses/for-parents-and-carers  
 
Dogfennau ategol  
  
Your Bump and Beyond – Pecyn o wybodaeth a gweithgareddau i'w defnyddio 

gyda mamau beichiog, mamau newydd a'r teulu er mwyn gwneud y gorau o 
botensial y babi. ISBN 0-9547963-0-6 
 

                                                             
10

 http://www.stoke.gov.uk/ccm/navigation/advice/stoke-speaks-out/ 
11

 http://www.setrust.hscni.net/2597.htm 

https://www.agored.org.uk/Unedau-a-Chymwysterau
http://www.elklan.co.uk/courses/for-parents-and-carers
http://www.stoke.gov.uk/ccm/navigation/advice/stoke-speaks-out/
http://www.setrust.hscni.net/2597.htm
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The Best Start at Home (2015) – Beth sy'n gweithio o ran gwella ansawdd y 
rhyngweithio rhwng rhiant a phlentyn o’r adeg pan fydd y mam yn beichiogi nes i’r 
plentyn gyrraedd 5 oed. Adolygiad cyflym o'r ymyriadau – papur sy'n rhoi trosolwg ar 
yr ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi iaith a chyfathrebu, a gyhoeddwyd gan 
y Sefydliad Ymyrraeth Gynnar. Mae'n egluro safonau tystiolaeth (tudalen 11) ac 
ymyriadau (tudalennau 72- 96)  

http://www.eif.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/The-Best-Start-at-Home-
report1.pdf  

4.2 Ymyriadau wedi'u targedu ym maes lleferydd, iaith a chyfathrebu.   

Dylai pob un o blant Dechrau'n Deg y nodwyd bod ganddynt anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar gael cynnig ymyriadau wedi'u targedu.  
Gellid eu darparu mewn sesiwn un i un neu mewn grŵp, yn y cartref, mewn 
lleoliadau Dechrau'n Deg neu mewn lleoliadau gofal plant.   

Dylai pob ymyriad wedi'i dargedu fod yn seiliedig ar egwyddorion sy'n 
seiliedig ar dystiolaeth. Ymhlith yr ymyriadau hynny y mae rhyngweithio 
positif, sy’n canolbwyntio ar y plentyn, rhwng oedolion a phlant, dull o ysgogi 
sy’n hoelio sylw ar agweddau penodol, amgylcheddau iaith sy'n briodol ar 
gyfer plant, a chymorth gweledol.   

Darperir yr ymyriadau hyn ar gyfer is-grwpiau penodol o blant o fewn Dechrau'n Deg 
y nodwyd bod ganddynt anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar dros dro, er 

enghraifft, plant lle y gwelir oedi o ran sgiliau iaith. Rhagwelir y bydd y plant hyn yn 
ymateb i ymyriadau ac y byddant, felly, yn magu sgiliau lleferydd ac iaith sy'n 
cymharu â sgiliau cyfoedion sy'n datblygu yn y ffordd mwy arferol. (Am wybodaeth ar 
ddulliau o nodi anawsterau'n gynnar, gweler Atodiad E).    

Dylai'r ymyriadau hyn ddefnyddio egwyddorion sy'n seiliedig ar dystiolaeth, dylid eu 
cynnal am gyfnodau penodol a dylent ddiffinio nodau, amcanion a chanlyniadau.  
Mae modd i staff cymorth eu darparu, er y bydd angen iddynt gael arweiniad gan 
arbenigwyr (e.e. Therapyddion Lleferydd ac Iaith). Mae'n hanfodol bod rhieni yn deall 
unrhyw ymyriadau sydd wedi'u targedu ac yn gweld eu gwerth, yn enwedig os yw'r 
ymyriadau’n digwydd mewn lleoliad gofal plant. Mae rhagor o wybodaeth am 
ymyriadau penodol i’w gweld yn Atodiad B ac ar wefan yr Ymddiriedolaeth 
Gyfathrebu, 'What works'.    

Dyma rai o’r egwyddorion seiliedig ar dystiolaeth y dylid eu dilyn:   

 rhyngweithio positif, sy'n canolbwyntio ar y plentyn, rhwng oedolion a           
phlant  

Gall ansawdd y rhyngweithio rhwng oedolion a phlant ddylanwadu ar gyfleoedd 
plant i gyfathrebu, a gall hwyluso datblygiad iaith (Zimmerman et al, 2009). Mae 
bod yn bartner sy'n ymateb wrth gyfathrebu yn annog perthynas ddwyochrog ac 
yn golygu bod plant yn fwy abl i greu sgwrs. Mae Therapyddion Lleferydd ac Iaith 
yn annog amryfal strategaethau ar gyfer rhyngweithio rhwng oedolion a phlant.  
Mae'r rhain yn cynnwys hyrwyddo sylw ar y cyd drwy ddilyn esiampl y plentyn, 
modelu iaith gyfoethog, ailadrodd yr hyn a ddywed y plentyn ac ymhelaethu arno, 
a monitro nifer y cwestiynau a'r cyfarwyddiadau.  

http://www.eif.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/The-Best-Start-at-Home-report1.pdf
http://www.eif.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/The-Best-Start-at-Home-report1.pdf
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Nodir bod y strategaethau hyn yn helpu plant sy'n datblygu yn y ffordd arferol yn 
ogystal â'r rheini sydd ag oedi o ran sgiliau iaith.   
 

 dull o ysgogi sy’n hoelio sylw ar agweddau penodol 

Techneg i dynnu sylw plentyn at agweddau penodol ar ramadeg neu eirfa yw’r 
dull hwn o ysgogi. Y syniad yw targedu gair, ymadrodd neu ffurf ramadegol, a'i 
ddefnyddio dro ar ôl tro wrth ryngweithio â'r plentyn.   

 darparu amgylchedd priodol o ran iaith i'r plentyn  

Cyhoeddwyd nifer o raglenni iaith i gefnogi plant sy’n cael anawsterau wrth 
ddatblygu sgiliau iaith. Yn eu plith y mae’r Derbyshire Language Scheme a'r 
Rhaglen Living Language (Gweler Atodiad B). 

 cymorth gweledol  

Yn aml, mae plant sy’n cael anhawster dysgu iaith yn meddu ar sgiliau gweledol  
cryf (Archibold a Gathercole, 2006). Mae'r dull hwn yn cynnwys amryfal ffyrdd o 
helpu plant i ddysgu iaith drwy ddefnyddio cliwiau gweledol ychwanegol, er 
enghraifft systemau cymorth ag arwyddion a / neu systemau symbolau  (Gweler 
Atodiad B).    

Nodwyd yn ‘Better Communication: Shaping speech, language and communication 
services for children and young people’ (2012, tudalen17), ‘the impact of the relative 
lack of targeted provision had a ‘vortex’ effect with children being drawn from 
universal services through to specialist services, often unnecessarily’.  

Dogfennau ategol a chysylltiadau 

Ar gyfer ymarferwyr yn bennaf y mae gwefan What Works. Mae’n helpu athrawon, 
arweinwyr ysgolion, ymarferwyr y blynyddoedd cynnar, a therapyddion lleferydd ac 
iaith i ddod o hyd i ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn diwallu anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu. 
http://www.thecommunicationtrust.org.uk/projects/whatworks/whatworkssearch.aspx 
 
http://www.speech-language-development.com/focused-stimulation.html (Dulliau o 
ysgogi sy’n hoelio sylw ar agweddau penodol) 

https://www.derbyshire-language-scheme.co.uk/cgi-
bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-language-
scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=splash&amp;suppress_header=yes 
(Derbyshire Language Scheme) 

The Living Language handbook (1985) a Teaching Talking (2005). 
Mae gan y Black Sheep Press ddeunyddiau â lluniau sy'n cynrychioli rhai o'r prif 
eiriau sy'n cael eu defnyddio mewn iaith fyw.    

http://www.blacksheeppress.co.uk 

 

 

http://www.thecommunicationtrust.org.uk/projects/what-works/whatworkssearch.aspx
http://www.speech-language-development.com/focused-stimulation.html
https://www.derbyshire-language-scheme.co.uk/cgi-bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-language-scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=splash&amp;suppress_header=yes
https://www.derbyshire-language-scheme.co.uk/cgi-bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-language-scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=splash&amp;suppress_header=yes
https://www.derbyshire-language-scheme.co.uk/cgi-bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-language-scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=splash&amp;suppress_header=yes
http://www.blacksheeppress.co.uk/
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The Best Start at Home (2015) Beth sy’n gweithio o ran gwella ansawdd y 
rhyngweithio rhwng rhieni a phlant o’r adeg pan fydd y mam yn beichiogi nes i’r 
plentyn gyrraedd 5 oed. Adolygiad cyflym o ymyriadau – papur sy'n rhoi trosolwg ar 
yr ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi iaith a chyfathrebu, a gyhoeddwyd gan 
y Sefydliad Ymyrraeth Gynnar. Mae'n esbonio safonau tystiolaeth (tudalen 11) ac 
ymyriadau (tudalennau 72- 96)  

http://www.eif.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/The-Best-Start-at-Home-
report1.pdf  

4.3 Gwasanaethau arbenigol 

Dylai pob un o blant Dechrau'n Deg sydd ag anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu cyson a hirdymor gael eu hatgyfeirio at wasanaethau Therapi 
Lleferydd ac Iaith y GIG yn lleol.   

Dylid sicrhau bod cysylltiad agos rhwng Therapyddion Lleferydd ac Iaith y GIG 
a Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio o dan raglen Dechrau'n Deg, a 
hynny er mwyn sicrhau bod anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu plant yn 
cael eu diwallu a'r canlyniadau’n cael eu cyflawni.   

Mae'r gwasanaethau hyn ar gyfer plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu o hyd er gwaethaf ymyriadau neu gymorth cynnar, ac ar gyfer y rheini y 
mae arnynt angen cymorth arbenigol. Gallai hynny gynnwys plant sydd â gwefus a 
thaflod hollt, nam difrifol ar y clyw a phlant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu am fod ganddynt anawsterau dysgu sylweddol. Nod y therapi lleferydd 
ac iaith arbenigol yw lleihau’r effaith negyddol a gaiff anghenion sy’n gysylltiedig â'r 
lleferydd, iaith a chyfathrebu, yn hytrach na chael gwared arnynt yn llwyr.  

Os yw’r anghenion o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu yn parhau, dylid cyfeirio’r plant 
at Wasanaethau Lleferydd ac Iaith y GIG drwy'r dulliau atgyfeirio presennol. Mewn 
rhai ardaloedd, mae Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio o fewn Dechrau'n 
Deg yn weithwyr achos (y rhagdybiaeth yw na fydd Therapyddion Lleferydd ac Iaith 
o fewn Dechrau'n Deg yn weithwyr achos) ac maent yn gweithio gyda phlant ag 
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaus a hirdymor. Pan fo awdurdod lleol 
wedi cytuno gyda'u rheolwr Cyfrif Dechrau'n Deg y caiff y Therapydd Lleferydd ac 
Iaith fod yn weithiwr achos, a bod modd, felly, trosglwyddo therapi plant o adran 
Lleferydd ac Iaith y GIG i Raglen Dechrau'n Deg, dylai'r awdurdod lleol gytuno hefyd 
â'r bwrdd iechyd ar y cyfraniad a fydd yn cael ei drosglwyddo. Dylai'r cyfraniad 
hwnnw adlewyrchu’r gyfran o lwyth achosion Lleferydd ac Iaith y GIG sy'n cael ei 
throsglwyddo i Therapydd Lleferydd ac Iaith Dechrau'n Deg.   

Dylid sicrhau bod cysylltiadau agos rhwng therapyddion Lleferydd ac Iaith y GIG a 
Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio o dan raglen Dechrau'n Deg, a hynny 
er mwyn sicrhau bod anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu plentyn yn cael eu 
diwallu a'r canlyniadau’n cael eu cyflawni. I gael rhagor o wybodaeth am 
swyddogaeth y Therapyddion Lleferydd ac Iaith, gweler adran 8.   

Mae enghreifftiau o fodelau o wasanaethau lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y DU ar 
gael yn ‘Better Communication: Shaping speech, language and communication 
services for children and young people’ (2012).  

http://www.eif.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/The-Best-Start-at-Home-report1.pdf
http://www.eif.org.uk/wp-content/uploads/2015/03/The-Best-Start-at-Home-report1.pdf
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4.4 Datblygu lleferydd, iaith a chyfathrebu o fewn rhaglenni rhianta a gofal 
plant Dechrau'n Deg  

4.4.1 Rhaglenni rhianta 

Caiff pob teulu Dechrau'n Deg gyfle i fanteisio ar raglenni rhianta ffurfiol. Dangoswyd 
bod rhoi hyfforddiant i rieni mewn strategaethau effeithiol i reoli ymddygiad, ynghyd â 
defnyddio dulliau modelu, o fudd i ymddygiad plant ac yn llesol i rieni. Ond prin yw’r 
dystiolaeth am ffyrdd o wella parthau datblygiadol eraill megis iaith (Gridley et al, 
2014). Nodwyd bod nifer o raglenni rhianta Dechrau'n Deg yn cynnwys 
strategaethau i helpu rhieni i gefnogi datblygiad ieithyddol eu plant, er enghraifft, yr 
Incredible Years Parents and Toddler programme (IYPTP). Rhaglen rianta  yw’r 
IYPTP sy'n seiliedig ar ymddygiad ac y mae ynddi elfennau sy'n dysgu rhieni sut i 
helpu gyda datblygiad ieithyddol eu plentyn drwy ei ganmol a’i annog.  Edrychodd 
Gridley et al (2014) ar effaith yr IYPTP ar bum dull gweladwy o fesur iaith rhieni. 
Gwelwyd bod manteision sylweddol o ran rhyngweithio goddefol ac anogol, ond nad 
oedd manteision o ran faint yr oedd rhieni’n siarad, o ran amrywiaeth y siarad 
hwnnw, o ran iaith a arweinir gan rieni nac o ran iaith hanfodol. Roeddent yn nodi y 
gallai fod angen rhoi mwy o sylw i iaith o fewn rhaglen IYPTP. Nododd Reese et al 
(2010) fod rhaglenni sydd wedi'u teilwra'n benodol i hyrwyddo iaith, er enghraifft 
rhannu llyfrau, yn fwy buddiol o ran canlyniadau ieithyddol rhieni a phlant na 
rhaglenni sy'n targedu agweddau eraill ar ymddygiad.  
 

4.4.2 Gofal plant 

Dylai holl staff gofal plant Dechrau'n Deg ddeall datblygiad lleferydd, iaith a 
chyfathrebu.    

Dylai holl ymarferwyr gofal plant Dechrau'n Deg fod yn darparu amgylchedd 
dysgu cyfoethog sy'n rhoi cyfleoedd iaith a chyfathrebu i bob plentyn, gan 
gynnwys y rheini sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar.  
Mae gwaith ymchwil yn dangos bod modd cael canlyniadau positif drwy 
strategaethau penodol i ddysgu geirfa a thrwy ddefnyddio adnoddau 
amlgyfrwng.    

Dylai holl staff gofal plant Dechrau'n Deg fod yn ymwybodol o brif negeseuon 
'Dysgu Siarad', a’u hyrwyddo. Dylai’r wybodaeth a’r cyngor yn y negeseuon 
‘Dysgu Siarad’ fod yn rhan annatod o unrhyw ofal plant.    

Dylai ymarferwyr gofal plant sy'n gweithio gyda plant dwyieithog fod yn 
ymwybodol o'r angen am ddulliau gwahaniaethol o ddysgu iaith mewn grwpiau 
iaith gymysg.  

Mae gan holl blant Dechrau'n Deg yr hawl i gael gofal plant o ansawdd uchel yn rhad 
ac am ddim rhwng 2 a 3 oed.    

Canfu’r prosiect Darparu Addysg Cyn Ysgol a Chynradd yn Effeithiol (EPPE) fod  
ansawdd addysg a gofal cynnar yn cael effaith hirdymor ar ddatblygiad gwybyddol a 
chymdeithasol plant (Sylva et al, 2004).  
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Yn ôl astudiaeth genedlaethol yn yr Unol Daleithiau o ofal plant cynnar, mae faint o 
iaith y mae'r darparwyr gofal yn ei defnyddio gyda phlant yn rhagfynegydd positif o 
ddatblygiad iaith plant (NICHD Early Childcare Network, 2000). Yn yr un modd, mae 
astudiaethau eraill wedi dangos bod maint y rhyngweithio un i un rhwng oedolion a 
phlant yn rhagfynegydd positif o ddatblygiad iaith (McCartney, 1984). Mae 
canfyddiad arall gan Melhuish et al (2004) yn nodi y gallai gwella'r hyfforddiant a 
gynigir i staff wella ansawdd gofal plant. Mae gwaith ymchwil yn awgrymu y gall 
hyfforddi ymarferwyr y blynyddoedd cynnar mewn arferion iaith gael effaith bositif ar 
eirfa’r plant, a bod faint o iaith sy'n cael ei defnyddio, ac ansawdd yr iaith honno, yn 
cael effaith ar ddatblygiad iaith plant (Hoff, 2006). Roedd adroddiad Nutbrown 
(Nutbrown, 2012) yn pwysleisio y dylai pawb sy'n gweithio yng nghyd-destun y 
blynyddoedd cynnar ddeall datblygiad iaith. Mae rhagor o wybodaeth am 
hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr i’w gweld yn adran 8. 

Mae rhaglen Head Start yn UDA yn rhoi'r cyfle i rieni o deuluoedd incwm isel fod yn 
rhan o raglen gynhwysfawr ar iechyd a maeth y blynyddoedd cynnar. Mae tystiolaeth 
o raglen ddysgu ‘World of Words’, a ddefnyddir mewn dosbarthiadau Head Start ar 
gyfer plant 3 i 4 blwydd oed, yn dangos pa mor bwysig yw strategaethau penodol i 
ddysgu geirfa benodol a defnyddio adnoddau amlgyfrwng. Gwelodd Marulis a 
Neuman (2010) fod defnyddio strategaethau penodol i addysgu geirfa i blant mewn 
llyfrau stori ac amgylcheddau eraill, trafod geiriau mewn cyd-destunau ystyrlon, ac 
ailddefnyddio geiriau yn aml yn fwy effeithiol na dim ond defnyddio dulliau sydd 
ymhlyg mewn gweithgareddau eraill ac yn rhan annatod ohonynt. Dangosodd 
Kozma (1991) fod myfyrwyr yn dysgu llawer mwy drwy gyflwyniadau amlgyfrwng na 
phan y caiff deunyddiau eu cyflwyno gan ddefnyddio un cyfrwng yn unig. Gwelodd 
Mayer a Moreno (2002) fod ychwanegu lluniau sy'n symud, diagramau a darluniau 
yn golygu bod y plant yn cofio'n well. Mae cyfuno cyd-destun geiriol a gweledol (h.y. 
geiriau a lluniau) yn rhoi sawl ffordd i blentyn gofio a deall.    

Mae nifer o leoliadau gofal plant Dechrau’n Deg yn gweithio gyda phlant dwyieithog. 
Dylai pob ymarferydd fod yn sensitif i allu ieithyddol plant yn y ddwy / pob iaith.  
Roedd y ‘review of research evidence of the effectiveness of different approaches to 
promoting early speech and language development’ (Llywodraeth Cymru, 2014b) yn 
nodi bod ystyriaethau ychwanegol wrth gefnogi datblygiad ieithyddol mewn lleoliadau 
cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog. Un ffactor yw bod y lleoliadau'n aml yn cynnwys 
grwpiau cymysg h.y. yn cynnwys plant lle y caiff y Gymraeg ei defnyddio yn y cartref 
neu lle mae'n iaith y cartref, ochr yn ochr â phlant sy'n dysgu Cymraeg fel iaith 
ychwanegol. Bu Hickey et al (2014) yn adolygu polisïau a'r arferion mewn 
darpariaeth cyn ysgol cyfrwng Cymraeg, a nodwyd bod angen hyfforddiant a 
chymorth parhaus i arweinwyr cylchoedd mewn dulliau gwahaniaethol o weithio gyda 
phlant sy'n siarad Cymraeg yn y cartref a'r rheini sy'n dysgu Cymraeg fel iaith 
ychwanegol yn yr un cylch meithrin.   

Mae gan nifer o blant anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar wrth iddynt 
ddechrau mewn lleoliad gofal plant Dechrau'n Deg. Mewn rhai ardaloedd, mae 
ymarferwyr yn defnyddio dulliau wedi'u cyhoeddi, er enghraifft pecyn lleferydd ac 
iaith Wellcomm i nodi anghenion a darparu ymyriadau wedi'u targedu mewn grwpiau 
bach. Mae rhai ardaloedd  yn defnyddio cynlluniau chwarae i ddarparu ymyriadau 
unigol ar gyfer pob plentyn. Mae'n hanfodol bod yr egwyddorion yn seiliedig ar 
dystiolaeth a amlinellir yn adran 4.2 yn cael eu defnyddio i gefnogi unrhyw blentyn 
sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar.   
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Roedd yr ymchwil ansoddol i raglen Dechrau’n Deg a wnaed gan Lywodraeth Cymru 
gyda theuluoedd sydd â llawer iawn o anghenion (2013a) yn tynnu sylw at yr effaith 
bositif yr oedd y rhieni’n dweud bod gofal plant wedi'i chael ar ddatblygiad lleferydd 
ac iaith eu plant.     

Mae nifer o adnoddau ar gael ar gyfer lleoliadau gofal plant i’w helpu i hybu 
gwelliannau i’r amgylchedd iaith a chyfathrebu (gweler Atodiad D).   

Cysylltiadau ategol 
 
Mae gwefan y Communication Trust yn rhoi gwybodaeth am leoliadau sy’n 

hwyluso cyfathrebu.    
https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/93826/making_your_place_great_f
or_communication_final_1_.pdf 
 

Every child a talker – guidance for early years lead practitioners (2009) – 
dogfen i helpu ymarferwyr y blynyddoedd cynnar i hybu datblygiad lleferydd, iaith a 
chyfathrebu.    
http://www.foundationyears.org.uk/2011/10/every-child-a-talker-guidance-for-early-
language-lead-practitioners/ 
 

Inclusion Development Programme: supporting children with speech, 
language and communication needs: canllawiau ar gyfer ymarferwyr yng 
Nghyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar (2009)   
http://www.idponline.org.uk/eyslcn/launch.html 
 

5. Gweithio gyda rhieni 

Dylai holl ymarferwyr Dechrau'n Deg weithio mewn partneriaeth â rhieni er 
mwyn eu hysgogi cymaint â phosibl a hyrwyddo cyfleoedd i hwyluso lleferydd, 
iaith a chyfathrebu cynnar.   

Er mwyn sicrhau bod plant a theuluoedd yn manteisio’n llawn ar ymyriadau 
lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar, dylai fod modd i rieni fynychu pob 
sesiwn, deall amcanion yr ymyriadau a chyflawni nodau’r ymyriadau.    

Dylai rhaglen Dechrau'n Deg ddefnyddio 'hyrwyddwyr' o blith rhieni i 
hyrwyddo pwysigrwydd datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. Dylid 
helpu rhieni sydd wedi bod yn bresennol yn ystod ymyriadau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu i rannu’r wybodaeth gyda'u cymunedau.   

Rhieni yw athrawon cyntaf eu plant (Bornstein, 1995; Britto et al, 2006). Mae'n 
hollbwysig ein bod yn ystyried sut y gall rhieni helpu i wella iaith eu plant. Mae gwaith 
ymchwil diweddar yn dangos bod rhieni ac ymarferwyr yn gallu cael effaith bositif ar 
ddatblygiad ieithyddol plant o dan 5 oed  drwy gydweithio (EPPE 3 – 11DFES).  

Mae gweithio mewn partneriaeth â rhieni a theuluoedd yn hanfodol gan mai nhw yw'r 
bobl sy'n fwyaf tebygol o dreulio'r rhan fwyaf o amser gyda'r plentyn. Maent yn 
gwybod mwy am sgiliau cyfathrebu eu plant ac yn gwybod beth fydd yn gweithio a 
beth fydd ddim yn gweithio iddyn nhw, gan ddibynnu ar gyd-destun diwylliannol y 
teulu a dynameg y cartref.    

https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/93826/making_your_place_great_for_communication_final_1_.pdf
https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/93826/making_your_place_great_for_communication_final_1_.pdf
http://www.foundationyears.org.uk/2011/10/every-child-a-talker-guidance-for-early-language-lead-practitioners/
http://www.foundationyears.org.uk/2011/10/every-child-a-talker-guidance-for-early-language-lead-practitioners/
http://www.idponline.org.uk/eyslcn/launch.html
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Cafodd pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth ei nodi hefyd yng nghynllun GIG 
Cymru, ‘Ein cynllun ar gyfer gwasanaeth gofal sylfaenol i Gymru hyd at Fawrth 
2018'. Mae'n nodi mai un o'r prif egwyddorion yw, ‘Sicrhau bod y cyhoedd, cleifion 
a’u gofalwyr yn cymryd rhan weithredol yn y penderfyniadau ynghylch eu gofal a’u 
lles’ (Llywodraeth Cymru, 2014, tudalen 4). Mae'r cynllun hwn hefyd yn nodi 
pwysigrwydd 'cydgynhyrchu'; hynny yw ‘caiff pobl eu trin fel partneriaid cydradd â’r 
gweithiwr proffesiynol wrth gytuno ar nodau, camau gweithredu ac opsiynau gofal’ 
(Llywodraeth Cymru, 2014 tudalen 5). 

Mae rhieni’n gwrando ar rieni eraill, ac yn ystod pob cam o fywydau eu plant, yr un 
ffynhonnell wybodaeth y mae rhieni’n dibynnu fwyaf arni yw rhieni eraill. Mae I CAN, 
yr elusen cyfathrebu plant, wedi dangos bod modd cael canlyniadau positif drwy 
brosiect gwirfoddolwyr 'Llysgenhadon Cymunedol' mewn ardaloedd o amddifadedd 
cymdeithasol. Nod y prosiect yw sefydlu timau o eiriolwyr cymunedol sy’n gallu codi 
ymwybyddiaeth o ddatblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu mewn plant 0-5 oed. 
Pwysleisiwyd pa mor bwysig oedd hi bod rhieni’n darparu ac yn cyd-ddarparu 
agweddau ar raglen Dechrau'n Deg (Llywodraeth Cymru, 2014). 

Mae tystiolaeth dda sy’n dangos bod strategaethau aml-asiantaethaol, 
cydgysylltiedig ar draws y gymuned i wella sgiliau’r gweithlu plant ac i rymuso rhieni i 
roi'r dechrau gorau mewn bywyd i'w plant ifanc, yn gallu gwella sgiliau iaith ar draws 
y gymuned (Gascoigne, 2012).  

Cysylltiadau a awgrymir 
 

I CAN, ‘Prosiect Llysgenhadon Cyfathrebu’  Bu'r elusen cyfathrebu plant yn gweithio 
gyda'r Ymddiriedolaeth Gyfathrebu i sefydlu Prosiect 'Llysgenhadon Cyfathrebu'. 
Caiff gwirfoddolwyr yn y gymuned eu recriwtio a'u hyfforddi i rannu gwybodaeth â'u 
rhwydweithiau lleol, drwy sgyrsiau anffurfiol a digwyddiadau lleol.  
http://www.ican.org.uk/communicationambassadors 

 

5.1 Meithrin cysylltiadau â rhieni 

Gallai'r atebion canlynol wella'r cysylltiad â theuluoedd:   

 cynnig trafnidiaeth, lle y bo angen ac os oes modd; 

 cynnig gofal plant; 

 cynnig byrbrydau neu luniaeth; 

 dewis lleoliad hawdd ei gyrraedd; 

 lleoli gwasanaethau o dan yr un to â lleoliadau gofal plant neu leoliadau 
Dechrau'n Deg. Mewn rhai ardaloedd, mae gwasanaethau Therapi Lleferydd 
ac Iaith arbenigol a ddarperir gan y GIG ar gael mewn lleoliadau Dechrau'n 
Deg;    

 ystyried yr amserau a’r lleoliadau a fydd yn fwyaf cyfleus i rieni, er enghraifft 
ystyried amserau ysgol a dyddiadau tymhorau;   

 defnyddio amryfal ddulliau o gyfathrebu i roi gwybod am amserau/ dyddiadau 
sesiynau gyda rhieni, er enghraifft negeseuon testun;   

 ystyried defnyddio hyrwyddwyr o blith rhieni i gysylltu â rhieni eraill, yn 
enwedig mamau ifanc. Mae tîm Dechrau'n Deg Abertawe wedi cynhyrchu 
DVD ar gyfer mamau ifanc ‘Talk 2 Baby’ i hybu sgiliau  lleferydd, iaith a 
chyfathrebu babanod o'u geni;   

http://www.ican.org.uk/communicationambassadors
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 ystyried defnyddio hyrwyddwyr dwyieithog i gysylltu â theuluoedd dwyieithog;    

 defnyddio amryfal ddulliau o rannu a lledaenu negeseuon 'Dysgu Siarad', er 
enghraifft,  y cyfryngau cymdeithasol a'r Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd; a 

 defnyddio DVD hyrwyddo Dechrau'n Deg ar gyfer teuluoedd.   
 

5.2 Gweithio gyda theuluoedd dwyieithiog  

Dylai pob teulu gael gwybod am fanteision bod yn ddwyieithog o’r crud, ac 
am yr arferion gorau o ran egwyddorion rhyngweithio gyda babanod a 
phlant ifanc wrth ddefnyddio mwy nag un iaith.   
 
Dylid gwneud pob ymdrech i fynd ati i gynnig cymorth gyda lleferydd, iaith 
a chyfathrebu cynnar yn iaith y cartref.   
 
Mae'n hanfodol bod ymarferwyr yn deall y patrymau gwahanol o ddysgu 
iaith sy’n dod i’r amlwg wrth i blant ddysgu mwy nag un iaith. Mae angen i 
ymarferwyr ystyried galluoedd ieithyddol plant yn y cartref a hefyd unrhyw 
iaith/ieithoedd ychwanegol.   

Dwyieithrwydd yw deall a/neu ddefnyddio dwy neu fwy o ieithoedd. Caiff person ei 
ddisgrifio’n un dwyieithog beth bynnag yw lefel ei allu mewn unrhyw iaith. Nid yw 
plant o fewn teuluoedd dwyieithog yn fwy tebygol o brofi anawsterau lleferydd ac 
iaith nag unrhyw deulu uniaith arall (Westman et al, 2008). 

Dengys y dystiolaeth fod nifer o fanteision i ddwyieithrwydd, gan gynnwys bod yn fwy 
creadigol, gwell sgiliau cynllunio a datrys problemau, a gwell mynediad at bobl ac 
adnoddau.12

 

Mae dysgu iaith yn amrywio'n fawr mewn plant dwyieithog oherwydd eu bod yn dod i 
gysylltiad ag ieithoedd i raddau gwahanol, er enghraifft:    

 mae'n bosibl eu bod yn siarad un iaith yn y cartref ond un arall yn y gymuned; 

 mae'n bosibl bod dwy iaith yn cael eu siarad yn y cartref ond dim ond un yn y 
gymuned; neu 

 mae'n bosibl bod y cartref a'r gymuned yn ddwyieithog.   

Pan fo plant yn dysgu mwy nag un iaith, mae'n bosibl bod eu cysylltiad â'r ieithoedd 
hynny’n weddol gytbwys, neu efallai bod un iaith yn cael ei defnyddio'n amlach.   

Gellir defnyddio termau gwahanol i ddisgrifio sut y daw person yn ddwyieithog. Y 
termau sy'n cael eu defnyddio amlaf yw:   

 Dwyieithrwydd cydamserol – plentyn sydd wedi dod i gysylltiad â dwy iaith 

o'i eni neu o oedran ifanc iawn; a  

 Dwyieithrwydd dilynol – plentyn sydd wedi dod i gysylltiad ag iaith 

ychwanegol ar ôl iaith y cartref.    

                                                             

12
http://www.cal.org/earlylang/benefits/marcos.html 

http://www.cal.org/earlylang/benefits/marcos.html
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Credir mai dwyieithrwydd dilynol yw'r ffordd fwyaf cyffredin o ddod yn ddwyieithog. 
Mae'n digwydd yn aml pan fydd plentyn yn siarad ei iaith/ieithoedd 'cartref' yn y 
cartref tan iddo ddechrau'r ysgol, lle mae’n dysgu mewn iaith arall. Gall ddigwydd 
hefyd pan fydd plant yn ymfudo i wlad lle y siaredir iaith wahanol. Mae'n bosibl y 
bydd rhai plant dwyieithog dilynol yn mynd drwy gyfnod 'tawel' neu gyfnod o 'beidio â 
siarad' pan ddônt i gysylltiad ag ail iaith am y tro cyntaf. Gall hynny barhau am 
ychydig wythnosau neu sawl mis.    

Cyfnewid cod (fe’i gelwir hefyd yn gymysgu codau a chymysgu ieithoedd) yw pan fo 
person dwyieithog yn defnyddio dwy (neu ragor) o ieithoedd gyda'i gilydd.  Term 
ieithyddol yw 'cod' am iaith. Mae cyfnewid cod yn normal ac nid yw'n arwydd o 
ddryswch.   

Dylai pob teulu gael ei annog i ddefnyddio iaith y cartref (os dyna yw dewis y teulu).  
Mae gwaith ymchwil yn awgrymu bod peidio â defnyddio iaith y cartref yn tarfu ar 
ddysgu diwylliannol. Mae rhieni sy'n ceisio siarad iaith â'u plant sy'n wahanol i iaith y 
cartref yn debygol o newid y rhyngweithio rhwng y rhiant a'r plentyn (Yr 
Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol)13. 

5.2.1 Dwyieithrwydd ac anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu  

Pan fo ymarferwyr yn ystyried a oes gan blentyn dwyieithog anghenion lleferydd, 
iaith a chyfathrebu, mae'n hanfodol eu bod yn ystyried cysylltiad y plentyn ag iaith y 
cartref ac iaith/ieithoedd ychwanegol a’u bod hefyd yn edrych ar allu’r plentyn yn y 
ddwy iaith neu mewn pob un o'i ieithoedd. Pan fydd angen asesiad ffurfiol o 
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, dylai’r asesiad gynnwys yr holl ieithoedd y 
mae’r plentyn yn dod i gysylltiad â nhw (Royal College of Speech and Language 
Therapist (RCSLT) guidance on best practice, 2006). Bydd hynny’n golygu y bydd 
modd gwneud  diagnosis gwahaniaethol er mwyn cadarnau a oes anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu gwaelodol. Os bydd angen cyfieithydd ar y pryd i helpu 
gyda'r asesiad, mae'n hanfodol ei fod yn deall y broses asesu.   

Cysylltiadau  

Mae ‘Cymraeg i Blant’ yn cynnig cyngor am ddim i rieni ar fagu plant yn y Gymraeg 
a Saesneg. Mae eu gwefan yn cynnig cyngor ac adnoddau ar gyflwyno dwy iaith o'r 
cychwyn cyntaf.   
http://cymraeg.llyw.cymru/learning/cymraegiblant/?lang=cy  
 
London SIG Bilingualism. Mae'r wefan hon yn darparu amryfal adnoddau ar gyfer 

ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant o ddiwylliannau amrywiol.    
http://www.londonsigbilingualism.co.uk/  
 

Dylai ymarferwyr Dechrau'n Deg fod yn sensitif i’r anghenion ieithyddol a 
diwylliannol gwahanol sydd gan deuluoedd.     

Yng Nghymru, mae mwy a mwy o amrywiaeth o ran anghenion ieithyddol a 

diwylliannol. Mae diwylliannau'n amrywio o ran y cyfleoedd i gyfathrebu a'r modelau 

                                                             
13

 http://www.literacytrust.org.uk/assets/0000/0804/FAQsonbilingualism.pdf 
 

http://cymraeg.llyw.cymru/learning/cymraegiblant/?lang=cy
http://www.londonsigbilingualism.co.uk/
http://www.literacytrust.org.uk/assets/0000/0804/FAQsonbilingualism.pdf
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ieithyddol y maent yn eu cynnig i blant ifanc (Crago et al, 1997).  Mewn rhai 

diwylliannau, mae gwahaniaethau yn y gwerthoedd, y credoau a'r arferion sy'n sail i'r 

rhyngweithio rhwng rhieni a phlant (Van Kleek, 1994). Mae'r rhain yn cynnwys 

gwerth siarad, sut yr ymdrinnir â staws wrth ryngweithio a chredoau ynghylch dysgu 

iaith i blant, er enghraifft, nid yw rhai grwpiau o Americaniaid Affricanaidd yn ystyried 

plant ifanc yn bartneriaid posibl neu briodol ar gyfer sgwrsio (Heath, 1983). Sylwodd 

Van Kleek (1994) fod rhagfarn ddiwylliannol bosibl yn yr ymyriadau iaith sy'n 

hyfforddi rhieni i ryngweithio â'u plant. Daeth i'r casgliad fod y theori sy'n sail i'r 

ymyriadau yn canolbwyntio bron yn gyfan gwbl ar deuluoedd gwyn, dosbarth canol.  

Mae'n hanfodol bod ymarferwyr Dechrau'n Deg yn sensitif i’r anghenion ieithyddol a 

diwylliannol gwahanol sydd gan deuluoedd, a'u bod yn addasu'r dulliau o weithio i 

gyd-fynd ag anghenion y teulu.   

5.3  Yr amgylchedd dysgu yn y cartref  

Dylid sicrhau bod pob rhiant yn ymwybodol o bwysigrwydd amgylchedd y 
cartref i ddeilliannau hirdymor o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu.  

Dylid hyrwyddo negeseuon ‘Dysgu Siarad’ a’u hesbonio i bob rhiant. Dylid 
mynd ati i annog rhieni i ddefnyddio pob un o’r strategaethau yn eu hymwneud 
arferol â’u plant o ddydd i ddydd.  

Mae helpu rhieni i feithrin amgylchedd cyfoethog o ran lleferydd ac iaith yn y cartref 
yn hollbwysig er mwyn gwella datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. Yn ôl 
y prosiect ‘The Effective Provision of Preschool Education’: “For all children, the 
quality of the home learning environment is more important for intellectual and social 
development than parental occupation, education or income” (Sylva et al, 2004). 
 
Aeth Roulstone et al (2011) ati i edrych ar y nodweddion sy’n rhan o “amgylchedd 
cyfathrebu” plant, megis nifer y llyfrau sydd ar gael iddynt, pa mor aml yr ymwelir â’r 
llyfrgell, a yw’r rhieni’n addysgu amryfal weithgareddau iddynt, a nifer y teganau sydd 
ar gael. Buont yn edrych ar y berthynas rhwng y ffactorau hynny a datblygiad iaith 
plant yn 2 ac yn 5 oed. Nodwyd bod y ffactorau amgylcheddol hyn yn fwy 
arwyddocaol na mesur cyfansawdd o amddifadedd.  
 
Erbyn hyn, cydnabyddir yn eang yn y llenyddiaeth bod yr hyn y mae rhieni’n ei 
wneud i feithrin datblygiad iaith yn fwy pwysig na phwy ydynt (Roulstone et al, 
2011). 
 
Eir ati yn yr adran a ganlyn i roi golwg gyffredinol ar strategaethau a gweithgareddau 
ar gyfer rhyngweithio rhwng plant ac oedolion. Maent yn seiliedig ar dystiolaeth a 
gwyddys eu bod yn hyrwyddo datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu. Mae 
negeseuon allweddol ‘Dysgu Siarad’, a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru, yn 
seiliedig ar y strategaethau a’r gweithgareddau hyn. Mae’r negeseuon allweddol i’w 
gweld mewn cromfachau wrth ymyl pob pwynt. Gellir defnyddio’r wybodaeth yn yr 
adran hon i helpu i drafod y negeseuon allweddol yn fwy manwl gyda rhieni. 
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5.3.1 Ymyrryd yn gynnar (“Chwarae i ddysgu cyn mynd i gysgu”) 

Pan fo menywod yn feichiog ac adeg geni’r babi mae’r rhieni yn arbennig o barod i 
dderbyn cyngor a chefnogaeth ac felly mae'n 'gyfle euraid' i wneud hynny (1001 
Critical Days, 2014). 'Mae ‘1001 Critical Days: The Importance of the Conception to 
Age Two Period’ (2014) yn pwysleisio pwysigrwydd gweithredu'n gynnar er mwyn 
gwella deilliannau’r plant. Yn benodol, y 1001 diwrnod hollbwysig yw’r cyfnod o’u 
cenhedlu hyd nes eu bod yn ddwy oed. 

Mae babanod yn gallu gwneud llawer o bethau cyn iddynt gael eu geni. Ar ôl 24 
wythnos, gall baban glywed cerddoriaeth a lleisiau (Hepper a Shahidullah, 1994). 
Gall siarad a chanu yn ystod ybeichiogrwydd helpu baban i gyfarwyddo â llais y 
rhieni ac mae hynny’n helpu’r baban i ymlacio ac i ymdawelu. Dylid annog teuluoedd 
dwyieithog i ddefnyddio pob iaith wrth siarad â’u baban yn y groth.  
 
5.3.2 Dwyieithrwydd  (“Siarad yr iaith o ddechrau’r daith”) 

Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod llawer o fanteision yn gysylltiedig â bod yn 
ddwyieithog, gan gynnwys bod yn fwy creadigol, gwell sgiliau cynllunio a datrys 
problemau, a gwell mynediad at bobl ac adnoddau14. 

Dylid gwneud pob ymdrech i hyrwyddo’r Gymraeg ac i roi’r dewis i rieni gael cymorth 
i ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar eu plant drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  

5.3.3 Ymlyniad a rhyngweithio cynnar (“Edrych arnat ti sydd orau i mi”) 
 
Pan gaiff babanod eu geni, mae gan eu hymennydd allu rhyfeddol i ddysgu. Rhwng 
adeg eu geni a 18 mis oed, mae miliwn o gysylltiadau’r eiliad yn cael eu creu yn yr 
ymennydd. Mae’r profiadau cynharaf yn dylanwadu ar ddatblygiad ymennydd baban, 
ac maent yn cael effaith ar iechyd meddwl ac iechyd emosiynol y baban ar hyd ei 
oes. Mae niwrowyddoniaeth wedi dangos bod y math o ofal ac ysgogiadau y mae 
baban yn eu cael, ynghyd ag ansawdd yr ymlyniadau â’r rheini sy’n gofalu amdano, 
yn cael effaith fawr ar y cylchedau neu’r ‘gwifrau’ yn yr ymennydd. Os nad yw 
rhieni’n ymateb i’r baban ac yn rhoi sylw iddo, ac os ydynt yn anghyson neu’n 
elyniaethus, mae’n bosibl y gallai hynny’n darfu ar y modd y mae’r gwifrau’n cael eu 
creu yn yr ymennydd. Gallai arwain hefyd at ymlyniad ansicr a gallai effeithio ar 
ddysgu, ymddygiad ac iechyd y plentyn yn nes ymlaen. 
 
Mae'n bosibl nad yw rhieni'n ymateb neu eu bod yn esgeulus oherwydd eu bod o 
dan straen yn sgil tlodi, oherwydd eu bod wedi’u hynysu'n gymdeithasol, yn 
camddefnyddio cyffuriau a/neu oherwydd materion yn ymwneud ag iechyd meddwl, 
er enghraifft, iselder ar ôl geni plentyn. Hefyd, gall ddigwydd oherwydd nad yw'r 
rhieni wir yn deall pwysigrwydd rhyngweithio gyda'u baban.   

Yn ystod y digwyddiadau a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rhieni 
nododd un rhiant nad oedd yn 'gweld pwrpas siarad â'r babi cyn iddo fedru siarad'.  

                                                             

14
http://www.cal.org/earlylang/benefits/marcos.html 

http://www.cal.org/earlylang/benefits/marcos.html
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Mae angen i bob rhiant fod yn ymwybodol o bwysigrwydd rhyngweithio'n gynnar 
gyda’u babanod a hefyd o fanteision hynny o safbwynt datblygiad tymor hir y baban.  
 
5.3.4 Caneuon/Rhigymau (“Cân fach dwt wrth newid fy nghlwt”) 

Mae pecyn Llywodraeth Cymru 'Dechrau Siarad' wedi’i anelu at rieni newydd ac 
mae'n cynnwys CD o rigymau a chaneuon Cymraeg a Saesneg.  

Caiff ei gydnabod yn eang bod canu gyda babanod a phlant ifanc, neu ganu iddynt, 
yn hyrwyddo sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio cynnar. Yn ôl prosiect Effective 
Provision of Preschool Education (EPPE) (Sylva et al, 2004), roedd pa mor aml y 
mae rhieni’n dysgu rhigymau i'w plant yn effeithio ar eu sgôr iaith wrth iddynt 
ddechrau yn yr ysgol. Gellir defnyddio rhigymau a chaneuon yn unrhyw le. Maent yn 
un o'r ffurfiau mwyaf symudol ar chwarae. Maen nhw'n fyr ac yn ailadroddus ac 
felly'n ffordd ddelfrydol o gyflwyno iaith.  

Mae dysgu caneuon a rhigymau yn fodd hefyd i ddatblygu ymwybyddiaeth 
ffonolegol. Mae ymwybyddiaeth ffonolegol yn cynnwys odli, adnabod sillafau mewn 
gair a’r gallu i rannu geiriau yn ôl y synau sy’n rhan ohonynt. Mae cryn dipyn o waith 
ymchwil ar gael i ategu’r ffaith bod cysylltiad rhwng clywed rhigymau a datblygiad 
llythrennedd yn ddiweddarach (Dunst et al, 2011; Stackhouse & Wells, 1997). 

5.3.5 Rhyngweithio ag oedolion ("Siarad sydd raid â hynny'n ddi-baid") 
 

Mae cryn dystiolaeth sy’n dangos bod ansawdd y 'siarad' a'r 'rhyngweithio' rhwng 
rhieni a phlant, a faint o siarad y mae’r plentyn yn ei glywed, yn cael effaith 
sylweddol ar ddeilliannau o ran iaith.  
 
Mae adolygiadau o'r deunydd darllen ar statws economaidd-gymdeithasol a sgiliau 
rhianta wedi dangos bod tystiolaeth gyson yn bodoli ar draws amryfal ddiwylliannau. 
Mae mamau sydd â statws economaidd-gymdeithasol uwch yn siarad mwy gyda'u 
plant ac yn defnyddio iaith i ysgogi sgyrsiau tra bo mamau â statws economaidd-
gymdeithasol is yn defnyddio llai o iaith ac yn dueddol o ddefnyddio iaith i 
gyfarwyddo ymddygiad eu plant (Hoff et al, 2002). Mae Hurtado et al (2008) hefyd yn 
cyfeirio at bwysigrwydd maint y siarad a'i effaith ar ddeilliannau ieithyddol plant. 
Nododd y gwaith hwnnw fod geirfa plant yn cynyddu'n gyflymach os ydynt yn clywed 
llawer o eiriau yn ystod y cyfnod rhwng 14 mis a 26 mis oed.   
 

Yn aml, caiff effaith ansawdd y 'siarad' a 'rhyngweithio' ei disgrifio fel  
'ymatebolrwydd y fam'. Ystyr ymatebolrwydd y fam yw rhianta sy'n symbylus, yn 
ddigwyddiadol ac yn addas at anghenion y plentyn (Bornstein a Tamis-LeMonda, 
1989). Mae bod yn ymatebol yn annog perthynas ddwyochrog ac mae'n gwella 
gallu'r rhiant a'r plentyn i feithrin sgwrs. Mae hynny’n caniatáu i'r plentyn gynnig 
testun ar gyfer rhyngweithio ac i'r rhiant ymateb mewn modd ystyrlon (Macdonald, 
2004). Credir bod dwy elfen benodol sy’n gysylltiedig ag ymatebolrwydd y fam o fudd 
i ddatblygiad iaith plentyn (Hudson et al, 2015). Yn gyntaf, mae 'sylw ar y cyd' 
(canolbwyntio ar ddiddordebau'r plentyn yn hytrach na cheisio rhoi cyfarwyddyd i'r 
plentyn), yn rhoi'r amgylchedd dysgu orau i blentyn brosesu a dysgu gwybodaeth 
ieithyddol newydd.   
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Yn ail, nodir y defnydd a wna’r fam o 'iaith sy'n briodol yn ddatblygiadol,' hynny yw, 
bod y fam yn sensitif i newidiadau yn natblygiad plentyn ac yn defnyddio iaith sy'n 
gydnaws â'i ddatblygiad. Cadarnhawyd ers tro bod plant sydd â mamau mwy 
ymatebol yn dechrau siarad yn gynharach na phlant sydd â mamau llai ymatebol 
(Tamis-LeMonda et al, 2001). 
 
5.3.6 Teledu ("Diffodd y sgrin a rho fi ar dy lin”) 

Mae'r teledu’n rhan ganolog o fywydau plant o ddydd i ddydd. Mae clywed iaith drwy 
gyfrwng y teledu yn wahanol i glywed iaith drwy ryngweithio'n gymdeithasol. Yn 
gyffredinol, nid yw'r plentyn yn cymryd rhan weithredol wrth wylio'r teledu. 
Cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol 'Television and 
Language Development in the Early Years’ (2004). Roedd yn rhoi trosolwg o'r 
ffactorau sy'n effeithio ar y tebygolrwydd o ddysgu iaith wrth wylio'r teledu. Mae’r 
rhain yn cynnwys:  

 oedran plentyn ac aeddfedrwydd ieithyddol 

Ar gyfer plant o dan 2 oed, mae eu dealltwriaeth a'u geirfa yn cael eu 
hehangu'n fwy effeithiol drwy ryngweithio un i un gydag oedolion yn hytrach 
na drwy wylio'r teledu. Yn ychwanegol at hynny, gallai wylio gormod o deledu 
olygu bod y plant yn rhyngweithio llai ag oedolion.  

 a yw cynnwys y rhaglenni yn addas ar gyfer oedran y plentyn 

Mae'n bosibl y bydd plant rhwng 2 a 5 oed yn elwa ar wylio rhaglenni teledu o 
ansawdd da iawn, er enghraifft, rhaglenni sy'n cynnig cyfleoedd i ymateb ar 
lafar ac sy'n cynnig cydbwysedd rhwng cynnwys cyfarwydd a newydd. 
(Huston et al, 2001). Mae'n annhebygol y byddai datblygiad iaith plant yn elwa 
o gwbl wrth iddynt wylio rhaglenni cyffredinol a rhaglenni sydd wedi'u hanelu 
at gynulleidfa ifancach neu hŷn.  

 faint o deledu y maent yn eu gwylio 

Awgryma’r dystiolaeth ei bod yn fwy tebygol na fydd sgiliau ieithyddol plant yn 
datblygu'n ddigonol os ydynt yn gwylio llawer o deledu. Cynhaliodd Roulstone 
et al (2011) astudiaeth yn edrych ar nifer yr oriau yr oedd y teledu ymlaen yng 
nghartrefi plant. Nodwyd bod sgôr plentyn wrth ddechrau'r ysgol yn is os oedd 
yn gwylio llawer o deledu.  
 

 rhieni'n cymryd rhan 

O safbwynt annog datblygiad iaith, ceir y profiad gorau wrth wylio’r teledu pan 
fo’r plant yn cael cyfle i ryngweithio a bod yr oedolyn yn gwylio ar yr un pryd 
ac yn addysgu’r plentyn. 

Daeth adroddiad yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol (2004) i'r casgliad y 
dylid ystyried bod y teledu yn un weithgaredd yn unig o blith nifer sy'n gallu cynnig 
cyfleoedd i ddysgu iaith. Gan nad oes unrhyw dystiolaeth bendant am faint o wylio 
teledu sydd orau, dylid monitro’n fanwl faint y mae plant yn ei wylio, er mwyn ei gadw 
cyn ised ag y bo modd, yn enwedig ar gyfer plant o dan 2 oed.  
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5.3.7 Rhannu a darllen llyfrau ("Darllen stori i’m diddori") 

Fel rhan o ymgyrch genedlaethol Dechrau Da, mae pob plentyn yng Nghymru yn 
cael dwy set o lyfrau rhwng 0-4 oed. Mae plant sy'n byw mewn ardaloedd Dechrau'n 
Deg hefyd yn cael bag llyfrau ychwanegol yn 2 oed.  

Mae ymgyrch Darllena.Datblyga gan Achub y Plant 15 wedi cydnabod bod sgiliau 
ieithyddol cynnar plentyn yn sylfaen bwysig ar gyfer darllen. Hefyd, nodwyd yn '1001 
Critical Days: The Importance of the Conception to Age Two Period' (2014) ‘all 
health and early years professionals should encourage parents to read to their 
children as an effective and straightforward way o strengthening early attachment 
and language development’.  

Mae'n bwysig bod pob plentyn yn cael ei gyflwyno i lyfrau. Y cynharaf y mae rhieni’n 
dechrau rhannu llyfrau ac edrych arnynt gyda babanod a phlant ifanc, y dwysaf a’r 
mwyaf hirhoedlog yw effeithiau hynny. 

Mae sawl astudiaeth wedi cymharu'r modd y mae plentyn a'i fam yn rhyngweithio 
drwy ddarllen llyfrau â'r hyn sy'n digwydd wrth chwarae â theganau. Mae’r 
astudiaethau’n dangos bod mamau’n siarad mwy ym mhob uned amser wrth 
ddarllen llyfrau, bod strwythur iaith mamau wrth ddarllen yn fwy cymhleth a’u bod yn 
yn defnyddio geirfa ehangach (Weizman a Snow, 2001). Wrth ddarllen llyfrau, mae 
mwy o gyfle i labelu gwrthrychau ac i labelu'n benodol (ee 'teigr yw hwn')  o gymharu 
â chwarae â theganau (Hoff, 2003c).  

Mae nifer o astudiaethau wedi nodi’n benodol bod 'darllen llyfrau mewn modd 
deialogaidd' yn ffordd effeithiol o ymyrryd er mwyn datblygu iaith (Tsybina et al, 
2010, Dockrell et al, 2010). Darllen ar y cyd yw darllen deialogaidd ac mae'n golygu 
tipyn mwy nag oedolyn yn ailadrodd testun mewn modd syml. Yn hytrach, mae'n sail 
i ddeialog rhwng yr oedolyn a'r plentyn. Mae’r oedolyn yn ymgysylltu â'r plentyn drwy 
roi gwybodaeth berthnasol iddo a thrwy ofyn cwestiynau agored iddo, ac mae'r 
plentyn yn defnyddio iaith i fynd ar ôl y stori yn y llyfr. Mae angen i lyfrau a 
ddefnyddir ar gyfer darllen deialogaidd fod yn briodol o ran lle mae plentyn arni o ran 
ei ddatblygiad. Ar gyfer y plant ieuengaf, mae angen llyfrau sydd ag ychydig yn unig 
o destun, lluniau clir a stori afaelgar (Tsybina et al, 2010).   

Mae amryw o ddulliau ar gael i hwyluso'r arfer o rannu a darllen llyfrau (Llywodraeth 
Cymru (2014a). Mae’r rhain yn cynnwys: 

 rhieni’n llunio ac yn creu eu llyfrau eu hunain. Yng Nghaerffili, mae rhieni wedi 
gwneud a chyhoeddi llyfr o’r enw Petra Penguin; 

 rhieni a phlant yn creu llyfrau unigryw gyda lluniau personol; 

 cynnal sesiynau iaith cynnar mewn llyfrgelloedd lleol;  

 defnyddio sachau stori a bocsys stori i hyrwyddo’r arfer o rannu llyfrau;  

 defnyddio llyfrau dwyieithog (er enghraifft Urdu a Saesneg) i helpu 
llythrennedd yn y cartref ac ieithoedd ychwanegol; a 

 chyfwyno testunau syml. 
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www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/Read_On_Get_On.pdf  

http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/Read_On_Get_On.pdf
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5.3.8 Cyfleoedd chwarae sy'n briodol yn ddatblyiadol ("Chwarae'n rhydd bob 
dydd") 

 
Defnyddiwyd y term 'gwaith plentyndod' i ddisgrifio chwarae a dyna'r ffordd mae 
plant yn dysgu am y byd (Ward, 2000). Caiff ei gydnabod yn eang bod chwarae ac 
iaith yn cydblethu a’u bod yn dueddol o ddatblygu ochr yn ochr â'i gilydd (Piaget ac 
Inhelder, 1969). Gan amlaf, mae geiriau cyntaf plentyn yn ymddangos ar yr un adeg 
ag y mae'n chwarae'n symbolaidd am y tro cyntaf. Mae chwarae’n bwysig iawn wrth 
ddysgu iaith. Mae'n helpu i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol sy'n hanfodol ar gyfer 
datblygu iaith. Mae'r rhain yn cynnwys gwrando, gwylio, dynwared, ffurfio cysyniadau 
a dealltwriaeth symbolaidd.  

Mae chwarae ac iaith yn datblygu mewn camau sydd wedi'u diffinio'n glir ac sydd 
hefyd yn gorgyffwrdd. Mae'n hanfodol bod rhieni Dechrau'n Deg yn cael cefnogaeth 
er mwyn iddynt fedru darparu cyfleoedd chwarae i’w plant sy’n briodol ar gyfer eu 
datblygiad.  

5.3.9 Defnyddio dymi ("Dim dymi’n rhy hir, imi gael siarad yn glir”) 

Mae'r arfer o ddefnyddio dymis yn gyffredin mewn nifer o wledydd. Mae’r arfer o roi 
dymi i blant bach wedi bodoli ers blynyddoedd lawer. Mae tystiolaeth yn profi bod 
dymis wedi'u canfod ym meddau pobl o Cyprus a beddau'r Rhufeiniaid sy'n dyddio'n 
ôl mor bell â 1000CC.    
 

Y fantais bwysicaf i rieni a gofalwyr wrth ddefnyddio dymis yw'r ffaith eu bod yn gallu 
helpu babanod i fynd i gysgu neu i’w tawelu. Mae rhai astudiaethau'n dangos bod 
dymis yn ffordd dda o gael babanod ifanc iawn i feithrin patrymau sugno da, yn 
enwedig babanod sydd wedi'u geni cyn eu hamser. Fodd bynnag, argymhellir na 
ddylid cyflwyno dymi i fabi nes bod y babi'n bwydo o'r fron yn dda. Fel arfer, mae 
hynny'n digwydd pan fo babanod tua mis oed. 16 

 
Mae anfanteision yn gysylltiedig â'r defnydd o ddymis, gan gynnwys: 
 

 llai o barablu ac arbrofi â synau. Pan roddir dymi yng ngheg baban neu 
blentyn ifanc, mae’n llai tebygol o ddynwared y synau y mae oedolion yn eu 
gwneud neu'n llai tebygol o fynd ati i barablu a chwarae â synau o’i ran ei hun. 

Mae hynny’n bwysig er mwyn datblygu sgiliau lleferydd 17; 
 

 problemau deintyddol. Nid yw Sefydliad Iechyd Deintyddol Prydain yn 
argymell y defnydd o ddymi ac nid yw'n annog plant i sugno eu bodiau. Y 
rheswm dros hynny yw bod y ddau arfer yn gallu achosi problemau o ran y 
modd y mae dannedd plant yn tyfu ac yn datblygu. Mae'n bosibl y bydd eisiau 

brês arnynt pan fyddant yn hŷn;18 a  
 

                                                             
16

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/getting-baby-to-sleep.aspx 

17
www.talkingpoint.org.uk/parents/speech-and-language/do-dummies-affect-speech  

18
http://www.dentalhealth.org 

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/getting-baby-to-sleep.aspx
http://www.talkingpoint.org.uk/parents/speech-and-language/do-dummies-affect-speech
http://www.dentalhealth.org/
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 heintiau yn y glust (Otitis media). Mae babanod sy'n defnyddio dymi yn fwy 
tebygol o gael heintiau yn y glust ac mae'r risg yn cynyddu wrth ddefnyddio 
dymi am gyfnod hirach. 

 

Mae'n haws i blentyn roi'r gorau i ddefnyddio dymi'n ifanc. Argymhellir y dylid rhoi'r 
gorau i'r arfer o roi dymi i faban pan fo rhwng 6 a 12 mis oed.19 

Dogfennau ategol a chysylltiadau 

Mae Bump, Baby and Beyond yn adnodd dwyieithog, a chaiff mamau newydd gopi 
yn rhad ac am ddim.    
http://www.healthchallengewales.org/sitesplus/documents/1052/BB%26B%20Englis
h%20WEB%20compressed.pdf 
 
Sefydliad elusennol di-elw o Ganada yw Canolfan Hanen. Mae wedi ymrwymo i 

gefnogi rhieni, athrawon y blynyddoedd cynnar a therapyddion lleferydd ac iaith wrth 
iddynt fynd ati i hyrwyddo'r sgiliau ieithyddol, cymdeithasol a llythrennedd gorau 
posibl ymhlith plant ifanc. Ar eu gwefan, ceir awgrymiadau a syniadau am ffyrdd o 
helpu plant i ddysgu siarad. 
http://www.hanen.org/Helpful-Info.aspx 
 
Mae gwefan Talking Point yn rhoi'r wybodaeth y mae ei hangen ar rieni i wirio a yw 
eu plentyn yn datblygu, ac mae'n cynnwys awgrymiadau ar sut i gefnogi datblygiad 
lleferydd ac iaith eu plentyn.    
http://www.talkingpoint.org.uk/directory/free-resources-parents 
 
Mae cyfres o awgrymiadau cyflym ar gyfer rhieni ac ymarferwyr ar wefan a ddarperir 
gan yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol, 'Talk to your Baby'. Mae’n eu 
helpu i feithrin sgiliau siarad a gwrando da. Mae pob taflen ar gael yn ddwyieithog 
mewn tair iaith ar ddeg.  
http://www.literacytrust.org.uk/talk_to_your_baby/resources/418_q 
 

Mae gwefan "Their Words for Life", sy'n dod o dan adain yr Ymddiriedolaeth 

Llythrennedd Genedlaethol, yn rhoi cyngor i rieni ac yn darparu adnoddau ar eu 
cyfer er mwyn iddynt fedru helpu eu plant i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a 
llythrennedd hanfodol. http://www.wordsforlife.org.uk/ 

 

Mae I CAN yn elusen cyfathrebu plant sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i 

rieni a phobl proffesiynol gefnogi anghenion cyfathrebu plant. Yn ogystal, mae I CAN 
yn cynnig Gwasanaeth Llinell  Gymorth. I drefnu bod un o therapyddion lleferydd ac 
iaith I CAN yn eich ffonio, a hynny’n rhad ac am ddim, ffoniwch: 020 7843 2544 neu 
anfonwch e-bost at: help@ican.org.uk. http://www.ican.org.uk/ 
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http://www.lullabytrust.org.uk/document.doc?id=297 

 

http://www.healthchallengewales.org/sitesplus/documents/1052/BB%26B%20English%20WEB%20compressed.pdf
http://www.healthchallengewales.org/sitesplus/documents/1052/BB%26B%20English%20WEB%20compressed.pdf
http://www.hanen.org/Helpful-Info.aspx
http://www.literacytrust.org.uk/talk_to_your_baby/resources/418_q
http://www.wordsforlife.org.uk/
http://www.ican.org.uk/
http://www.lullabytrust.org.uk/document.doc?id=297


 

40 
 

Mae’r Peers Early Education Partnership (PEEP) wedi paratoi adnoddau o’r enw 
‘Learning Together’ i gefnogi rhieni ac ymarferwyr. Mae gwybodaeth a syniadau am 
yr hyn y gall rhieni ei wneud gartref gyda babanod a phlant hyd at bedair oed. I gael 
rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Peers Early Education Partnership. 

http://www.peep.org.uk/section.asp?id=30&cachefixer=cf17225978334996 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu dwy dudalen ddwyieithog ar Facebook 'Mae 
addysg yn dechrau yn y cartref'. Mae'r tudalennau yn rhoi syniadau i rieni a 

gofalwyr a dolenni i wefannau er mwyn eu helpu i roi cymorth i'w plant ddysgu yn 
amgylchedd y cartref. www.facebook.com/beginsathome ac 
www.facebook.com/dechraucartref 

 
Chwarae a'r blynyddoedd cynnar: genedigaeth i saith oed 
Mae'r daflen wybodaeth hon, a luniwyd gan Chwarae Cymru, yn edrych ar yr hyn yw 
chwarae a'i bwysigrwydd o safbwynt datblygiad plentyn yn ystod y blynyddoedd 
cynnar. Mae hefyd yn edrych ar bwysigrwydd rôl yr oedolion, ar eiriolaeth a hawl y 
plentyn i chwarae. http://www.playwales.org.uk/eng/informationsheets 
 
 
Dysgu a Chwarae – rhoi'r dechrau gorau i'ch plentyn 

Mae'r llyfryn hwn ar gyfer rheini, a baratowyd gan y Family and Parenting Institute (a 
elwir bellach yn Family Lives), yn esbonio pam mae chwarae a threulio amser gyda'u 
rhieni yn fodd i sicrhau bod plant ifanc yn cael dechau da pan fyddant yn mynd i’r 
ysgol. Mae'n cynnwys awgrymiadau a syniadau ymarferol.  
http://merthyrfis.org/media/1077/learning-and-play.pdf  
 
Mae BookTrust Cymru yn elusen sy'n cefnogi darllen ac ysgrifennu ymhlith 
teuluoedd yng Nghymru. Mae Book Trust Cymru yn rhoi llyfrau Cymraeg a Saesneg i 
fabanod a phlant bach drwy weithio mewn partneriaeth â llyfrgelloedd ac ymwelwyr 
iechyd.  
hthttp://www.bookstart.org.uk/cymru/cy/ 

Mae Afasic Cymru yn elusen sy'n cefnogi rhieni sydd ag anawsterau siarad a deall 

iaith. Mae'n trefnu hyfforddiant, digwyddiadau ac adnoddau ar gyfer rhieni a phobl 
broffesiynol. Mae ganddynt linell gymorth ar gyfer rhieni – 0300 666 9410 a ffurflen 
ymholiadau ar-lein.  
http://www.afasiccymru.org.uk/ 
 
Clymblaid o dros 50 o sefydliadau di-elw yw'r Communication Trust. Maen nhw'n 
cydweithio i gefnogi'r rheini sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i’w helpu gyda'u 
sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu. Maent yn darparu adnoddau a gwybodaeth ar 
gyfer rhieni a phobl broffesiynol 
https://www.education.gov.uk/publications/ 
 
Elusen yw Best Beginnings sy'n gwneud gwaith i roi terfyn ar anghydraddoldebau 
ar draws y DU. Mae ganddi ap ffôn rhad ac am ddim i rieni, sy’n cynnwys fideo am 
gyfathrebu cynnar rhwng babanod a’u rhieni.     
http://www.bestbeginnings.org.uk/ 

http://www.peep.org.uk/section.asp?id=30&cachefixer=cf17225978334996
http://www.facebook.com/beginsathom
http://www.facebook.com/dechraucartref
http://www.playwales.org.uk/eng/informationsheets
http://merthyrfis.org/media/1077/learning-and-play.pdf
http://www.booktrust.org.uk/cymru/
http://www.afasiccymru.org.uk/
https://www.education.gov.uk/publications/
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Cafodd y llawlyfr 'What to Expect' ei lunio yn Lloegr gan yr Adran Addysg a Phlant. 

Canllaw ydyw ar gyfer rhieni. Mae'n caniatáu iddynt gadw llygad ar ddatblygiad 
corfforol, cymdeithasol ac ieithyddol eu plant ac yn rhoi gwybodaeth am sut i'w helpu 
i ddatblygu.  

http://www.foundationyears.org.uk/2015/03/what-to-expect-when-a-parents-guide/ 

I gael cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol, dylai teuluoedd a gofalwyr droi at 
y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn y lle cyntaf. Mae Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd ar gael ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru.  

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-

people/parenting-support-guidance/help/familyinformationservices/?skip=1&lang=cy  

6. Nodi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu  
 
6.1 Mae'r adran hon yn crynhoi'r ffactorau risg a'r rhagfynegyddion o ran 
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar 

Dylai pob ymarferydd fod yn ymwybodol o'r ffactorau risg a'r rhagfynegyddion 
o ran anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. 

Mae cydnabyddiaeth eang bod plant sy'n byw mewn ardaloedd o dan anfantais 
gymdeithasol yn wynebu mwy o risg o oedi o ran sgiliau iaith cynnar. Fodd bynnag, 
mae ymchwilwyr wedi nodi ffactorau risg eraill y mae angen i ymarferwyr Dechrau'n 
Deg fod yn ymwybodol ohonynt. 

Mae rhai ymchwilwyr wedi datblygu modelau sy’n nodi 'ffactorau risg' a 
'rhagfynegyddion' i’w cadw mewn cof wrth asesu a oes arwyddion cynnar o 
anghenion posibl o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu (Olswang et al, 1998, Paul a 
Roth, 2011 a Hawa a Spanoudis, 2014) 

Mae tabl un (o Olwang et al, 1998) yn rhoi trosolwg o'r ffactorau risg a'r 
rhagfynegyddion hynny.  

Po fwyaf o’r ffactorau hyn sydd i’w gweld (yn enwedig os ydynt yn dod i’r amlwg yn 
gynnar iawn), y mwyaf yw’r risg o oedi o ran sgiliau iaith a’r mwyaf o ymyrraeth sydd 
ei hangen (Hawa a Spanoudis, 2014).  

Mae'n bwysig bod pob ymarferydd yn ymwybodol o'r rhagfynegyddion a'r ffactorau 
risg sy'n ymwneud ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. Bydd hynny’n 
caniatáu iddynt adnabod y plant hynny sy'n wynebu'r risg mwyaf o safbwynt 
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaus a hirdymor. 
  

http://www.foundationyears.org.uk/2015/03/what-to-expect-when-a-parents-guide/
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/familyinformationservices/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/familyinformationservices/?skip=1&lang=cy
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Tabl 1: Trosolwg o'r ffactorau risg a'r rhagfynegyddion (o Olwang et al, 1998) 

Rhagfynegyddion  
 

Tystiolaeth  

Iaith fynegiannol  

 geirfa fach ar gyfer ei oedran; 

 dim ond ychydig o ferfau; a  

 dibynnu ar ferfau amlbwrpas (er enghraifft, 
edrych, rhoi a gwneud).  
 

Olwang et al (1998) 

Iaith oddefol 

 dros 6 mis o oedi; a 

 bwlch mawr rhwng y sgiliau goddefol a’r 
sgiliau mynegiannol.  
 

Elis a Thal (2008) 

Ffonoleg  

 babi tawel nad yw’n lleisio rhyw lawer; 

 nifer cyfyngedig o gytseiniaid a 
chamgymeriadau wrth ddefnyddio 
llafariaid; 

 ddim yn clebran llawer; 

 llai na 50% o'r cytseiniaid yn gywir; a  

 strwythur sillafau cyfyngedig. 
 

Stoel-Gammon, (1991) 

Dynwared  

 ychydig yn unig o ddynwared digymell; a   

 dibynnu ar fodelu uniongyrchol ac 
anogaeth.  
 

Olswang a Bain, (1996) 

Chwarae  

 ychydig yn unig o chwarae symbolaidd.  
 

 
Rescorla a Goossens, (1992) 

Ystumiau  

 dim ond ychydig o ystumiau cyfathrebu.  
 

 
Olswang et al, (1998) 

Sgiliau cymdeithasol  

 problemau ymddygiad; 

 dim ond ychydig o ddynwared digymell; a 

 rhyngweithio ag oedolion yn fwy na 
chyfoedion. 

 

Robertson a Weismer, (1999) 

Ffactorau risg  
 

Tystiolaeth 

Hanes teuluol o anawsterau o ran iaith neu 
lythrennedd 

 

Paul a Roth, (2011), Rescorla a 
Schwartz, (1990) 

Nodweddion y rhieni 

 Statws economaidd-gymdeithasol isel; 

 Rhyngweithio mewn modd sy'n fwy 

 
Hart a Risley, (1995), Horwitz et 
al, (2003) 
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cyfarwyddiadol yn hytrach nag yn 
ymatebol; a 

 Phryder eithafol gan y rhieni. 

 
 
Irwin et al, (2002) 

 Cyfnodau hir o glust ludiog heb ei thrin. Olswang et al, (1998) 

 

6.2 Nodi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu 

Dylai pob ymarferydd Dechrau'n Deg fod yn gallu nodi anghenion sy'n 
ymwneud ag oedi o ran sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar.  

Dylai fod systemau ar waith i fonitro a chofnodi cynnydd plant y nodwyd bod 
ganddynt anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. 

Dylai ymarferwyr Dechrau'n Deg ddechrau monitro datblygiad lleferydd ac iaith 
plant pan fyddant yn 18 mis oed, yn enwedig y plant hynny ag amryw o 
ragfynegyddion cynnar a ffactorau risg (Gweler atodiad E ar gyfer y dulliau y 
gellir eu defnyddio i fonitro datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu). 

Ategir yr argymhelliad hwn gan un o’r pum egwyddor sy’n ymwneud yn benodol ag 
iaith ac a nodwyd yn y papur 'Early language delays in the UK’ (Law et al, 2013) 
(Gweler Atodiad A). 

Dylid asesu cynnydd datblygiadol holl blant Dechrau'n Deg yn 15 mis oed a 27 mis 

oed. Dylai'r asesiad gael ei gynnal fel rheol gan un o Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n 

Deg. Gall Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg ddewis gofyn i'r  asesiad gael ei gynnal 

gan weithlu iechyd Dechrau'n Deg sydd â chyfuniad o sgiliau priodol. Ond, byddent 

yn gwneud hynny ar yr amod nad oes unrhyw bryderon blaenorol neu bresennol am 

ddatblygiad y plentyn. Os bydd unrhyw bryderon o'r fath, dylai'r asesiad o'r cynnydd 

datblygiadol gael ei gynnal gan un o Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg bob amser.  

Os yw asesiadau 15 mis oed a 27 mis oed yn cael eu cynnal gan weithlu iechyd 

Dechrau'n Deg sydd â chyfuniad o sgiliau priodol, dylai'r canlyniadau gael eu rhannu 

ag Ymwelydd Iechyd Dechrau'n Deg. Dylai'r Ymwelydd Iechyd gofnodi'r canlyniadau 

yng nghofnod y plentyn.  

Adolygiad o Ddatblygiad Plentyn 15 mis oed 

Dylai Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg adolygu ar y cyd â rhieni/gofalwyr 

ddatblygiad eu plentyn 15 mis oed. Dylai canlyniadau'r asesiadau gael eu defnyddio i 

nodi unrhyw oedi datblygiadol ac i ddarparu'r cymorth a'r ymyriadau priodol.  

Os caiff unrhyw oedi posibl neu bryder eu nodi, dylai asesiad y Rhestr o Sgiliau Tyfu 

(SoGS) gael ei gynnal gan Ymwelydd Iechyd Dechrau'n Deg. A dylid adolygu 

datblygiad y plentyn unwaith eto pan fydd yn 18 mis oed.  

 

 



 

44 
 

Dylai Ymwelydd Iechyd Dechrau'n Deg asesu datblygiad lleferydd ac iaith y plentyn, 

a chynnig cyngor a chymorth. Dylai pob rhiant/gofalwr gael gwybodaeth am sut i 

hyrwyddo datblygiad ieithyddol eu plentyn drwy siarad â'r plentyn yn gynnar, rhannu 

llyfrau, a mynd i grwpiau, hynny yw gweithgareddau cerddorol a rhai rhyngweithiol. 

Yn ogystal, dylid trafod prif negeseuon perthnasol pecyn “Dysgu Siarad”. 

Os bydd yr asesiad yn nodi unrhyw bryderon am ddatblygiad cymdeithasol neu 

ieithyddol y plentyn, dylid ystyried cyfeirio'r plentyn yn gynnar at Therapydd Lleferydd 

ac Iaith Dechrau'n Deg, os bydd un ar gael, neu at dîm arbenigol.  Gellir cynnig 

cymorth drwy ymyriadau ieithyddol i blant y nodir bod oedi ieithyddol o ran eu 

datblygiad.  

Dylai unrhyw faterion sy'n codi yn yr asesiad o ddatblygiad plentyn 15 mis oed gael 

eu trin a'u trafod gan Ymwelydd Iechyd Dechrau'n Deg yn yr asesiad pan fydd y 

plentyn yn 18 mis oed. Dylid trafod unrhyw bryderon a chymorth ychwanegol sydd ei 

angen â rhieni/gofalwyr, er mwyn cynorthwyo teuluoedd i helpu eu plant i gyflawni eu 

potensial llawn. 

Yn yr asesiad ar gyfer plentyn 18 mis oed, os oedd asesiad SoGS wedi'i gynnal pan 

oedd y plentyn yn 15 mis oed, dylai Ymwelydd Iechyd Dechrau'n Deg ddefnyddio 

canlyniadau'r asesiad i gynnig cyngor a chymorth i rieni mewn perthynas â 

datblygiad y plentyn o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu. Yn ogystal, dylid trafod prif 

negeseuon perthnasol pecyn “Dysgu Siarad”. Dylai pob rhiant/gofalwr gael 

gwybodaeth am sut i hyrwyddo datblygiad ieithyddol eu plentyn drwy siarad â'r 

plentyn yn gynnar, rhannu llyfrau, a mynd i grwpiau, hynny yw gweithgareddau 

cerddorol a rhai rhyngweithiol. 

Adolygiad o Ddatblygiad Plentyn 27 mis oed 

Dylai Ymwelydd Iechyd Dechrau'n Deg adolygu ar y cyd â rhieni/gofalwyr 

ddatblygiad eu plentyn 27 mis oed.  

Os bydd oedi posibl neu bryder wedi'u nodi o ran datblygiad y plentyn, dylai asesiad 

SoGS gael ei gynnal.  Os bydd pryderon yn codi ynghylch datblygiad y plentyn, neu 

os bydd oedi'n cael ei nodi, dylid trefnu bod y plentyn yn cael cymorth ychwanegol 

sy'n rhan o'r rhaglen, neu gyfeirio'r plentyn at ddarparwr arbenigol allanol. 

Dylai'r ymwelydd iechyd gynnal asesiad o leferydd y plentyn, gan ddefnyddio'r 

adolygiad o ddatblygiad y plentyn 27 mis oed, a chynnig cyngor a chymorth mewn 

perthynas â hyrwyddo datblygiad o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu. Yn ogystal, 

dylid trafod prif negeseuon perthnasol pecyn “Dysgu Siarad”. A dylai pob 

rhiant/gofalwr gael gwybodaeth am sut i hyrwyddo datblygiad ieithyddol eu plentyn 

drwy siarad â'r plentyn yn gynnar, rhannu llyfrau, a mynd i grwpiau, hynny yw 

gweithgareddau cerddorol a rhai rhyngweithiol. 
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Os bydd unrhyw bryderon sy'n ymwneud â datblygiad cymdeithasol neu ddatblygiad 

o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu'r plentyn, dylid ystyried cyfeirio'r plentyn yn gynnar 

at Therapydd Lleferydd ac Iaith Dechrau'n Deg, os bydd un ar gael, neu at dîm 

arbenigol.  Dylid cynnig cymorth i blant, y nodwyd bod eu datblygiad o ran lleferydd, 

iaith a chyfathrebu yn hwyr, drwy gynlluniau iaith a datblygu. 

Asesiad y Rhestr o Sgiliau Tyfu (SoGS) 

Mae asesiad y Rhestr o Sgiliau Tyfu (SoGS) yn cynnwys dau faes sy’n ymwneud yn 
benodol â datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu: 

 Clyw ac Iaith – sy'n ymwneud ag ymateb i iaith a'i deall (iaith oddefol); a  

 Lleferydd ac Iaith – sy'n ymwneud â lleisio a defnydd o iaith (iaith fynegiannol 
a lleferydd). 
   

Mae'r defnydd a wneir yn genedlaethol o'r dulliau sgrinio a ddefnyddir yn benodol ar 
gyfer nodi oedi o ran datblygiad iaith wedi bod yn destun cryn drafod. Gwnaeth 
Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU ddiffinio sgrinio fel proses o nodi’r bobl hynny 
sy'n ymddangos yn iach ond sydd, o bosibl, yn wynebu mwy o risg o gael afiechyd 
neu gyflwr. Gellir mynd ati wedyn i gynnig gwybodaeth iddynt, rhagor o brofion a 
thriniaeth briodol i leihau eu risg a/neu unrhyw gymhlethdodau eraill sy'n codi yn sgil 
yr afiechyd neu'r cyflwr.. Awgrymodd adroddiad a gyflwynwyd gan is-grŵp iechyd 
plant Pwyllgor Sgrinio Iechyd Cenedlaethol y DU (2005) nad yw proses sgrinio 
ffurfiol yn briodol ar gyfer nodi unrhyw oedi o ran caffael lleferydd ac iaith. Nodwyd y 
byddai'r argymhelliad hwn yn cael ei adolygu yn 2013. Nododd Pwyllgor Sgrinio 
Iechyd Cenedlaethol y DU (2001) nad yw sgrinio unwaith yn gallu crisialu'r patrymau 
o newid sy'n rhan annatod o anawsterau datblygiadol. Yn adroddiad y Rhaglen 
Ymchwil i Gyfathrebu Gwell (2010 tud 25) nodwyd y canlynol: 

Nid oes unrhyw un dull unigol, syml o sgrinio plant i nodi anawsterau o ran lleferydd, 
iaith a chyfathrebu. Yn hytrach, mae angen dull systematig, a'r dull hwnnw'n seiliedig 
ar y dull tair lefel (cyffredinol, wedi'i dargedu ac arbenigol). Dylid defnyddio dulliau a 
gweithdrefnau sy'n seiliedig ar dystiolaeth, dylid sicrhau bod pobl broffesiynol yn 
cydweithio, bod rhieni’n cymryd rhan weithredol ynghyd a dylid defnyddio modelau 
gweithredu sy’n seiliedig ar ‘ymateb i ymyriadau’. 

Mewn nifer o ardaloedd, mae timau Dechrau'n Deg yn defnyddio dulliau ychwanegol 
i fonitro a chofnodi datblygiad lleferydd ac iaith plant. Wrth ddefnyddio rhai dulliau 
sgrinio mae angen arsylwi ar sgiliau plant yn uniongyrchol tra bo dulliau eraill yn 
dibynnu'n llwyr ar adroddiadau’r rhieni, a hynny’n unig. Mae Atodiad C yn rhoi 
trosolwg o'r dulliau y gellir eu defnyddio i nodi a monitro plant sydd ag anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddull 
cyffredinol o sgrinio anawsterau niwroddatblygiadol.   

6.3 Oedran nodi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.  

Mae cydnabyddiaeth eang bod plant sy'n byw mewn ardaloedd o dan anfantais 
gymdeithasol yn wynebu mwy o risg o oedi o ran sgiliau iaith cynnar (Law et al, 
2013a). Mae'r canllawiau hyn yn hyrwyddo gwasanaethau ataliol cyffredinol i gefnogi 
sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. 
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Mae tipyn o drafod yn y llenyddiaeth ynghylch pryd y dylid nodi anghenion o’r fath, 
ac mae’r diffiniadau o blant sy'n ‘hwyr yn siarad' yn amrywio o 18  i 35 mis oed (Thal, 
2000). Cynhaliwyd gwaith ymchwil yn Awstralia gan Wake et al (2011) i edrych ar 
ganlyniadau seiliedig ar boblogaeth mewn plant bach sy’n araf yn dechrau siarad. 
Nodwyd ei bod yn ddigon posibl bod 18 mis yn rhy ifanc i nodi bod oedi o ran sgiliau 
iaith cynnar, a hynny am fod nifer o blant yn mynd ati i ddatblygu iaith normal o’u 
rhan eu hunain. Roedd adroddiad diweddar gan Law et al (2013) yn edrych ar yr 
holiadur ar gyfer rhieni 'Sure Steps to Talking' (SSTQ). Roedd yn cymharu 
perfformiad babanod yn Northumberland pan oeddent yn 12 mis oed â'u perfformiad 
yn 4 blwydd oed. Daeth yr adroddiad i'r casgliad bod perfformiad y plant pan oeddent 
yn 12 mis oed yn rhagfynegi eu cyrhaeddiad yn 4  blwydd oed. Nid oedd penodoldeb 
o fewn terfynau derbyniol ar unrhyw adeg ac mae hynny’n awgrymu bod y dull hwn o 
fesur yn un da am ddod o hyd i’r plant hynny a fydd yn cael problemau yn nes 
ymlaen ond dylid cofio hefyd na fydd pob plentyn a nodir o dan y dull hwn yn cael 
anawsterau yn y pen draw. Daeth yr adroddiad i'r casgliad bod angen mynd ati i 
werthuso'r dull hwn o fesur yn ffurfiol. Nodwyd hefyd y gellid cyflwyno ail asesiad, 
rhwng 12 mis a 48 mis oed, er mwyn dod o hyd i'r plant hynny nad oeddent yn cael 
anawsterau wedi’r cwbl. Byddai’n fodd hefyd i gadarnhau bod perfformiad plant o 
fewn y terfynau arferol ac i dawelu meddyliau rhieni.    

Dylai ymarferwyr Dechrau'n Deg ddechrau monitro lleferydd, iaith a datblygiad plant 
pan fyddant yn 18 mis oed, yn enwedig y plant hynny sydd ag amryw o 
ragfynegyddion cynnar a ffactorau risg. Mae hynny’n sicrhau bod y plant hynny'n 
cael eu canfod yn gynnar a bod ymyriadau’n cael eu rhoi ar waith ar gyfer eu 
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. 

6.4 Cefnogi plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn ystod  
cyfnodau pontio 

Dylai'r trefniadau pontio ar gyfer plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu (yn enwedig y rheini sydd ag anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu parhaus a hirdymor) gael eu trefnu'n ofalus a dylid mynd ati, 
mewn partneriaeth â'r rhieni, i hysbysu eraill am yr anghenion hynny. 

Mae'n bwysig i bob plentyn bod y trefniadau pontio yn cael eu cynllunio’n dda a bod 
pawb yn cael gwybod am unrhyw anghenion sydd ganddo. Mae hyn yn arbennig o 
bwysig ar gyfer plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu (yn enwedig y 
rheini sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaus a hirdymor). Rhieni a 
gofalwyr yw'r oedolion mwyaf cyson ym mywyd plentyn. Maen nhw'n gallu hwyluso'r 
broses bontio i blentyn, a bwrw eu bod yn cael digon o wybodaeth am y broses.  

Mae angen i drefniadau pontio gwmpasu:  

 Pontio o'r cartref i ofal plant Dechrau'n Deg  
 

Yn ystod y cyfnod pontio o’r cartref i ofal plant Dechrau'n Deg, bydd angen sicrhau 
bod y trefniadau pontio ar gyfer plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu, yn enwedig y rheini sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu 
parhaus a hirdymor, yn cael eu trefnu a'u cydlynu'n dda. Ar ôl cael caniatâd rhieni, 
dylai ymwelwyr iechyd roi gwybod cyn gynted ag y bo modd i leoliadau gofal plant 
am unrhyw anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu sydd gan blant. Bydd modd 
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wedyn i’r lleoliad gynllunio'n effeithiol er mwyn diwallu’r anghenion hynny ac i baratoi 
cynllun ar gyfer y pontio. Dylai unrhyw ddogfennau gael eu trosglwyddo cyn gynted â 
phosibl, ac yn ddelfrydol, dylid trefnu cyfarfod wyneb yn wyneb, gyda’r rhieni’n 
bresennol. 
 
Os oes gan y lleoliad bryderon sylweddol am ddatblygiad lleferydd, iaith a 
chyfathrebu unrhyw blentyn, dylid trafod hynny gyda'r rhieni a chael caniatâd i geisio 
rhagor o gyngor o ffynonellau cymorth eraill, e.e. ymwelydd iechyd, tîm cynhwysiant 
y blynyddoedd cynnar, seicolegydd addysg, therapydd lleferydd ac iaith neu 
bediatregydd. Dylai'r lleoliad wneud yn siŵr bod y rhieni’n gwneud cymaint ag sy’n 
bosibl i gefnogi dysgu’r plentyn a dylid rhoi gwybod iddynt sut mae'r lleoliad yn ceisio 
diwallu anghenion eu plentyn. 
 
Dylai'r dull graddedig hwn, fel y'i disgrifir yng Nghod Ymarfer Anghenion Addysgol 
Arbennig Cymru (Llywodraeth Cymru, 2004), gael ei sefydlu’n gadarn yn y lleoliad. 
Mae'r dull hwn yn cydnabod bod continiwm o anghenion dysgu ychwanegol ac y 
dylai plant gael cyfleoedd dysgu gwahaniaethol, gan ddibynnu ar eu hanghenion. Lle 
bo angen, dylai'r lleoliad fanteisio mwy a mwy ar arbenigwyr er mwyn cynorthwyo 
plant â'r anawsterau y gallant fod yn eu hwynebu. Wrth gynllunio i gefnogi plant sydd 
ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaus a hirdymor, dylid defnyddio'r dull 
sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a'r Proffiliau Un Dudalen. 
 

 Pontio o ofal plant Dechrau'n Deg i'r Cyfnod Sylfaen   
 

Fel y nodir yn ‘Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal 
Plant’ (Llywodraeth Cymru, 2012), mae pontio o Dechrau'n Deg i'r Cyfnod Sylfaen yn 
gyfnod pwysig i blant a'u teuluoedd. 
 
Wrth i blant drosglwyddo i'r Cyfnod Sylfaen, bydd angen sicrhau bod y trefniadau 
pontio ar gyfer plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, yn enwedig y 
rheini sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaus a hirdymor, yn cael 
eu trefnu a'u cydlynu'n dda. Gyda chaniatâd y rhieni, dylai staff y lleoliad gofal plant 
neu staff perthnasol eraill Dechrau'n Deg hysbysu ysgol/lleoliad y Cyfnod Sylfaen am 
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu plant cyn gynted â phosibl. Dylai unrhyw 
ddogfennau gael eu trosglwyddo cyn gynted â phosibl, ac yn ddelfrydol, dylid trefnu 
cyfarfod wyneb yn wyneb gyda’r rhieni’n bresennol. Gellir ysgrifennu Proffil Un 
Dudalen neu Gerdyn Gwybodaeth Amdanaf Fi gyda'r plentyn/rhieni a gweithwyr 
proffesiynol fel bod modd eu hanfon i'r lleoliad Cyfnod Sylfaen a fydd yn derbyn y 
plentyn. Mae'n hanfodol bod staff y blynyddoedd cynnar yn ymwybodol o anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu'r plentyn a'u bod yn gallu cynllunio unrhyw gymorth 
ychwanegol y gallai fod ei angen, a hynny drwy ddefnyddio Cod Ymarfer Anghenion 
Addysgol Arbennig Cymru (2004). Dylai'r Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig 
neu'r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol gael gwybod am anghenion 
lleferydd, iaith a chyfathrebu'r plentyn. 
 
Os yw'r plant yn cwrdd â'r gofynion ar gyfer Grant Amddifadedd Disgyblion y 
Blynyddoedd Cynnar, gellir  defnyddio'r cyllid hwnnw i gefnogi'r anghenion lleferydd, 
iaith a chyfathrebu cynnar wrth iddynt drosglwyddo i addysg y blynyddoedd cynnar. 
Bydd Canllawiau ar Grant Amddifadedd Disgyblion y Blynyddoedd Cynnar ar gael 
ar-lein ar wefan Dysgu Cymru yn ddiweddarach yn 2015. 



 

48 
 

 Pontio rhwng Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio i Dechrau'n 
Deg a Therapyddion Lleferydd ac Iaith y GIG   
 

Pan bennir bod angen i blentyn Dechrau'n Deg gael ymyrraeth arbenigol gan 
Therapydd Lleferydd ac Iaith y GIG neu pan fo plentyn dros 4 oed ac felly heb fod yn 
gymwys bellach i gael gwasanaethau Dechrau'n Deg, mae’n hanfodol bod y 
Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio i Dechrau'n Deg a Therapyddion 
Lleferydd ac Iaith y GIG yn cydweithio’n agos, a hynny er mwyn sicrhau bod y 
broses bontio’n un llyfn. 

Mae rhagor o wybodaeth am bontio i’w gweld yn y ddogfen Canllawiau Pontio 
Dechrau'n Deg ar wefan Llywodraeth Cymru:  

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-
people/parenting-support-guidance/help/flyingstart/?skip=1&lang=cy   

7. Datblygu'r Gweithlu  

Dylai pob ymarferydd feddu ar y sgiliau priodol a chael ei hyfforddi a'i gefnogi i 
hyrwyddo datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu a dylai fedru adnabod y 
plant hynny sy'n cael anawsterau cynnar. 
 
Dylai ymarferwyr sy'n uniongyrchol gyfrifol am ddarparu ymyriadau lleferydd, 
iaith a chyfathrebu penodol fod yn gallu defnyddio strategaethau sy'n seiliedig 
ar dystiolaeth i hyrwyddo datblygiad lleferydd ac iaith.  
 

Ategir yr argymhelliad hwn gan un o’r pum egwyddor sy’n ymwneud yn benodol ag 
iaith ac a nodwyd yn y papur 'Early language delays in the UK’ (Law et al, 2013) 
(Gweler Atodiad A). Mae'r egwyddor hon yn datgan:   
 
Mae angen i bob person proffesiynol fod yn ymwybodol o sut i nodi oedi o ran sgiliau 
iaith cynnar ac mae angen iddo fod yn hyderus o ran yr hyn y gall ei  wneud i wella 
sgiliau iaith. 

Mae'r gweithlu sy'n gyfrifol am roi cymorth ag anawsterau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu o dan gynllun Dechrau'n Deg yn un amrywiol. Mae'n cynnwys 
amrywiaeth eang o unigolion o nifer o wahanol asiantaethau a sectorau. Mae'r rhain 
yn amrywio o bobl parabroffesiynol, heb unrhyw gymwysterau ffurfiol, i bobl 
broffesiynol â chymwysterau ar lefel gradd, megis ymwelwyr iechyd, athrawon a 
therapyddion lleferydd ac iaith. Mae'n hanfodol bod gan ymarferwyr y sgiliau priodol 
a’u bod yn cael eu hyfforddi a’u goruchwylio'n briodol, a hynny er mwyn iddynt 
ddarparu cymorth lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. Mae'n arbennig o bwysig bod 
yr ymarferwyr hynny sy'n darparu ymyriadau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar yn 
gallu defnyddio strategaethau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i hyrwyddo datblygiad 
lleferydd ac iaith. Mae gweithio gyda phlant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu, yn ogystal â'u rhieni, yn gofyn am ymarferwyr medrus iawn. Dylai 
ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant dwyieithog gael cymorth i sicrhau eu bod yn 
gallu diwallu anghenion diwylliannol ac ieithyddol pob plentyn. Mae angen i 
ymarferwyr feddu ar sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol ardderchog er mwyn 
iddynt fedru sefydlu a chynnal perthnasau gyda phlant a rhieni.   

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/flyingstart/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/flyingstart/?skip=1&lang=cy
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Roedd y 'Review of practice in the implementation of early language development 
support’ (Llywodraeth Cymru, 2014, tudalen 65) yn dweud y dylai pob aelod o staff 
gael lefel sylfaenol o hyfforddiant ar ddatblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu a hefyd 
ar arferion da o ran rhyngweithio gydag oedolion a phlant. Roedd hefyd yn dweud y 
dylid annog staff sy'n treulio mwy o amser yn gweithio gyda phlant i gael hyfforddiant 
manylach. Mae gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi ym maes lleferydd, iaith a 
chyfathrebu i’w gweld yn Atodiad E. 

7.1 Goruchwyliaeth a Datblygiad Proffesiynol 

Dylai ymarferwyr gael sesiynau goruchwylio rheolaidd er mwyn eu helpu yn eu rôl. 
Bydd hynny’n fodd i asesu gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferwyr, i hyrwyddo 
arferion myfyriol a chefnogi datblygiad proffesiynol parhaus.  

Mae'r Communication Trust wedi paratoi Fframwaith Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu 
ar gyfer pob ymarferydd. Nod y Fframwaith yw cydlynu mwy ar y datblygiad 
proffesiynol a gynigir i reolwyr, ymarferwyr a'r rheini sy'n darparu hyfforddiant ar 
draws y gweithlu plant. Mae’n nodi'r sgiliau a'r wybodaeth y mae eu hangen ar 
ymarferwyr, gan gynnwys y rheini sy'n gweithio gyda phlant ag anghenion lleferydd, 
iaith a chyfathrebu, er mwyn iddynt fedru cefnogi datblygiad lleferydd, iaith a 
chyfathrebu pob plentyn. Mae pedwar cam: cyffredinol, uwch, arbenigol ac 

estynedig. Mae'r camau'n cwmpasu'r sgiliau a'r wybodaeth y dylai pawb sy'n 
gweithio gyda phlant feddu arnynt, gan symud fesul cam o’r cam cyffredinol at 
ddysgu arbenigol ym maes lleferydd, iaith a chyfathrebu ar lefel ôl-raddedig 
(estynedig). Mae rhai o'r unedau wedi'u derbyn yn rhan o'r Fframwaith Cymwysterau 
a Chredydau (QCF). 

Gellir defnyddio'r Fframwaith Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu i: 

 gefnogi datblygiad parhaus ymarferwyr; 

 nodi bylchau o ran gwybodaeth a sgiliau; a 

 chefnogi arferion myfyriol. 
 

Dogfennau ategol a chysylltiadau. 

Mae Fframwaith Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu y Communication Trust yn nodi'r 

sgiliau a'r wybodaeth y mae eu hangen ar ymarferwyr, gan gynnwys y rheini sy'n 
gweithio gyda phlant ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, er mwyn cefnogi 
datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu pob plentyn.  
http://www.communicationhelppoint.org.uk/  

Mae gwefan Dysgu Cymru yn rhoi gwybodaeth am ddatblygiad lleferydd, iaith a 

chyfathrebu. Mae hefyd yn nodi ffyrdd o hyrwyddo sgiliau iaith yn yr ystafell 
ddosbarth.  
hhttp://learning.wales.gov.uk/resources/learningpacks/mep/module2/speech-
language-communication-development/?skip=1&lang=cy 
 
 

 

 

http://www.communicationhelppoint.org.uk/
http://learning.wales.gov.uk/resources/learningpacks/mep/module2/speech-language-communication-development/?skip=1&lang=cy
http://learning.wales.gov.uk/resources/learningpacks/mep/module2/speech-language-communication-development/?skip=1&lang=cy
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7.2 Achredu ymarferwyr 

Gall ymarferwyr ar gyrsiau hyfforddi ffurfiol Elklan gael cyfle i ennill achrediad gan 
AptEd (Access Progress Transition through Education). Mae cyrsiau Elklan, lefel  
1-4, yn cael eu hachredu drwy AptEd. Hefyd, mae cyrsiau lefel 3 Elklan wedi'u 
cofrestru ar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau. Mae hyn yn fodd i gefnogi 
datblygiad proffesiynol ymarferwyr.  
 
I gael rhagor o wybodath, ewch i wefan Elklan: 
 
http://www.elklan.co.uk/accreditation-update-qcf 
 
7.3 Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio o dan raglen Dechrau'n Deg. 

Dylai pob tîm Dechrau'n Deg gynnwys Therapydd Lleferydd ac Iaith sydd 
wedi'i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). 

Pan fo modd, dylai Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio o dan 
raglen Dechrau'n Deg gael eu lleoli gyda’i gilydd o fewn tîm Dechrau'n Deg 

a dylid sicrhau eu bod yn cael digon o gymorth gweinyddol.  

Dylai Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio o dan raglen Dechrau'n 
Deg wneud y trefniadau angenrheidiol i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn 

gofrestredig gyda'r HCPC. 

Yn 'Review of practice in the implementation of the early language development 
support element within Flying Start’ (Llywodraeth Cymru, 2014a); nodwyd y dylai pob 
awdurdod lleol gyflogi Therapyddion Lleferydd ac Iaith fel rhan o'u timau craidd. 

Yn hanesyddol, mae'r proffesiwn lleferydd ac iaith wedi bod yn gweithredu yn unol â 
'model meddygol' o anabledd (Llewellyn a Hogan, 2000), gan ganolbwyntio ar wneud 
diagnosis ac adfer problemau penodol drwy roi gwasanaeth therapiwtig i’r unigolyn. 
Mae Law et al (2013b) wedi awgrymu y dylai’r proffesiwn newid y pwyslais. Yn 
hytrach na chanolbwyntio ar y plentyn o safbwynt clinigol, dylid gweithredu ar sail 
egwyddorion iechyd cyhoeddus. Nodwyd hefyd fod y proffesiwn wedi tueddu i 
ganolbwyntio ar yr unigolyn sydd ag anhwylder yn hytrach na cheisio deall y mater 
hwnnw o safbwynt y boblogaeth ehangach a'r ffactorau cymdeithasol sy'n dylanwadu 
ar gymhwysedd o ran cyfathrebu (Snow, 2009).  

Mae gan y Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio o dan raglen Dechrau'n 
Deg rôl hanfodol i’w chwarae o ran sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle i 
ddatblygu ei sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu i'w llawn potensial. Mae’n hanfodol 
hefyd eu bod yn rhoi cymorth i blant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu. Mae gan y Therapyddion Iaith sy'n gweithio o dan raglen Dechrau'n 
Deg rôl allweddol i’w chwarae o ran cynnig gwasanaethau cyffredinol a 
gwasanaethau wedi'u targedu ond dylent wneud hynny bob amser mewn 
cydweithrediad â rhieni, gofalwyr a chydweithwyr yn nhîm ehangach Dechrau'n Deg. 
Mewn rhai ardaloedd, mae Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio i Dechrau'n 
Deg yn weithwyr achos ac yn darparu gwasanaethau arbenigol ar gyfer plant sydd 
ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaus a hirdymor (Gweler adran 4.3). 

http://www.elklan.co.uk/accreditation-update-qcf
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Y Byrddau Iechyd Lleol sy'n darparu'r rhan fwyaf o'r Therapyddion Iaith a Lleferydd 
ar gyfer timau Dechrau'n Deg. Dylai Cytundeb Lefel Gwasanaeth ysgrifenedig fod yn 
sail i'r trefniant hwn. Mewn nifer o ardaloedd, mae Therapyddion Lleferydd ac Iaith 
yn gweithio'n rhan amser i Dechrau'n Deg ac yn rhan amser i Fwrdd Iechyd Lleol. 
Mae hyn yn galluogi’r gwasanaethau i feithrin cysylltiadau cyfathrebu cryf ac i 
gydweithio. 

Dylai’r awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth â'u Bwrdd Iechyd Lleol i bennu 
eu hanghenion o safbwynt y gweithlu therapyddion lleferydd ac iaith. Dylai Swyddog 
Arweiniol Dechrau'n Deg yr Awdurdod Lleol, y Swyddog Iechyd Arweiniol, a'r person 
proffesiynol sy'n atebol am Therapi Lleferydd ac Iaith o fewn y Bwrdd Iechyd Lleol 
ymgynghori â’i gilydd. Dylai’r broses o bennu gweithlu o therapyddion lleferydd ac 
iaith sydd â'r cyfuniad priodol o sgiliau fod yn seiliedig ar ddadansoddiad o 
anghenion y gymuned. I gael rhagor o wybodaeth, dylech gyfeirio at 'Speech, 
Language and Communication Needs, Needs Assessment’ (2011)20

. Dylai hynny fod 
yn fodd i sicrhau bod modd diwallu anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu plant yn 
eu hardal leol. Mae angen trafod canlyniadau'r dadansoddiad o anghenion gyda'r 
Bwrdd Iechyd Lleol er mwyn sicrhau bod eu gofynion o ran y gweithlu lleferydd ac 
iaith yn cael eu bodloni. Dylai'r ffaith bod therapyddion lleferydd ac iaith yn cael eu 
rhyddhau o weithlu'r Bwrdd Iechyd Lleol i weithio o dan raglen Dechrau'n Deg gael ei 
nodi yn y Cytundeb Lefel Gwasanaeth rhwng yr Awdurdod Lleol a'r Bwrdd Iechyd 
Lleol.  

7.3.1 Rôl y Therapydd Lleferydd ac Iaith o fewn Dechrau'n Deg  

Mae'n bosibl y gallai prif rolau a chyfrifoldebau Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n 
gweithio i Dechrau'n Deg gynnwys y canlynol:21  

 rhoi cyngor, hyfforddiant a chymorth i rieni, ymarferwyr Dechrau'n Deg a 
lleoliadau gofal plant, gan sicrhau, yn benodol, bod prif negeseuon 'Dysgu 
Siarad' yn rhan annatod o’u gwaith; 

 darparu rhaglenni hyfforddiant cenedlaethol a rhaglenni lleol wedi'u teilwra; 

 rhoi cymorth i bob plentyn sydd mewn lleoliad gofal plant Dechrau'n Deg, er 
enghraifft, drwy addysgu geirfa mewn modd strwythuredig, amserlenni 
gweledol a hyfforddi ymarferwyr; 

 rhoi mewnbwn cyffredinol i'r gwaith o gefnogi datblygiad iaith, lleferydd a 
chyfathrebu er mwyn galluogi rhieni, ymarferwyr a staff gofal plant i'w rhoi ar 
waith yng nghyd-destun amgylchedd dysgu neu gartref y plentyn; 

 defnyddio dulliau penodol o nodi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu 
cynnar. Yn ogystal, gall Therapyddion Lleferydd ac Iaith hyfforddi a chefnogi 
eraill i ddefnyddio dulliau o nodi anawsterau’n gynnar;  

 gweithio gyda phlant yn unigol ac mewn grwpiau, ar y cyd â'u rhieni, 
ymarferwyr Dechrau'n Deg ac ymarferwyr mewn lleoliadau gofal plant, er 
mwyn sicrhau bod y strategaethau a'r cyngor sy'n berthnasol i ddatblygiad 

                                                             
20  https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/12898/slcn_tools-1_needs-assessment_1_.pdf  
21

 Wedi'i addasu o 
https://www.rcslt.org/speech_and_language_therapy/commissioning/schools_as_commissioners  

 

https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/12898/slcn_tools-1_needs-assessment_1_.pdf
https://www.rcslt.org/speech_and_language_therapy/commissioning/schools_as_commissioners
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lleferydd, iaith a chyfathrebu yn dod yn rhan annatod o amgylchedd y plentyn 
o ddydd i ddydd;  

 datblygu rhaglenni gweithgareddau y gall rhieni, ymarferwyr a staff gofal plant 
eu rhoi ar waith yng nghyd-destun amgylchedd dysgu neu gartref y plentyn; 

 helpu i nodi rhwystrau sy’n atal plant rhag dysgu, a goresgyn y rhwystrau 
hynny, er mwyn galluogi ymarferwyr i ddarparu amgylchedd dysgu 
gwahaniaethol mewn lleoliadau gofal plant; 

 darparu sesiynau coetsio a modelu ar gyfer ymarferwyr Dechrau'n Deg;  

 gweithio a chydweithio â staff o ddisgyblaethau eraill megis ymwelwyr iechyd, 
bydwragedd, seicolegwyr addysg a phediatregwyr; a 

 chynllunio, darparu a monitro’r elfennau o raglen Dechrau’n Deg sy’n 
ymwneud â lleferydd, iaith a chyfathrebu.   

Hefyd, fel rhan o dîm Dechrau'n Deg, disgwylir i'r Therapyddion Lleferydd ac Iaith: 

 gofnodi eu cysylltiadau â theuluoedd Dechrau'n Deg a'r ymyriadau a gynigir 
yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ar adrodd ac yn unol hefyd â gofynion 
yr Awdurdodau Lleol a’r Byrddau Iechyd Lleol; 

 cyfrannu at fonitro a gwerthuso'r ymyriadau ar gyfer lleferydd, iaith a 
chyfathrebu; 

 cydymffurfio â phrosesau diogelu ac amddiffyn plant, gan gynnwys y broses 
atgyfeirio, yn unol â Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan; 

 nodi'r angen i gyfeirio plant at wasanaeth iechyd arbenigol a gwasanaethau 
cymorth eraill, a chefnogi hynny;  

 sicrhau eu bod yn mynd ar bob cwrs hyfforddi gorfodol a nodi unrhyw fylchau 
o ran eu gwybodaeth a'u sgiliau a rhoi gwybod i'w rheolwr llinell am hynny. 
Dylent hefyd fynd i’r cyfarfod blynyddol a gynhelir er mwyn adolygu eu 
datblygiad personol.  

7.3.2 Goruchwyliaeth Glinigol  

Mae Therapyddion Lleferydd ac Iaith yn cael eu rheoleiddio gan y Cyngor 
Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC), ac mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â’r safonau 
rheoleiddiol.

22 Mae goruchwyliaeth glinigol yn elfen hanfodol o sicrhau arferion diogel 
ac effeithiol. Mae goruchwyliaeth glinigol reolaidd yn un o'r ffyrdd sy'n galluogi 
Therapyddion Lleferydd ac Iaith i ddangos eu bod yn bodloni Safonau'r Cyngor 
Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ar Ymddygiad, Perfformiad a Moeseg. Wrth 
gynllunio gwaith ar gyfer Therapyddion Lleferydd ac Iaith sy'n gweithio o dan raglen 
Dechrau'n Deg, mae'n bwysig neilltuo amser ar gyfer goruchwyliaeth glinigol. 

 

 

 

 

                                                             
22 RCSLT Communication Quality 3 (CQ3), Appendix 1, Standard 3; HPC Standards of Proficiency 

from: http://www.hpc-uk.org/publications/standards/index.asp?id=52  http:///HPC Standards of 

conduct, performance and ethics from: www.hpc-uk.org/publications/index.asp?id=38  

http://www.hpc-uk.org/publications/standards/index.asp?id=52
http://
http://www.hpc-uk.org/publications/index.asp?id=38
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8. Gwerthuso a monitro 

Dylid defnyddio systemau monitro a gwerthuso er mwyn asesu effeithiolrwydd 
y cymorth cynnar a roddir gyda lleferydd, iaith a chyfathrebu o dan raglen 
Dechrau'n Deg. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am y mathau o gymorth a 
ddarperir a'r deilliannau ar ôl unrhyw ymyriadau. Dylid cyflwyno'r wybodaeth 
hon i Lywodraeth Cymru drwy lawlyfr monitro Dechrau'n Deg.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fonitro cwmpas Rhaglen Dechrau'n Deg 
gan gynnwys yr elfen sy'n ymwneud â sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar. 
Drwy werthuso, mae modd mesur a sicrhau ansawdd ac mae'n rhoi amcan o ran a 
yw'r plant a'r rhieni yn elwa ar y cymorth cynnar y maent yn ei gael. Er mwyn asesu 
a yw gwasanaethau’n gweithio'n effeithiol, dylid sefydlu systemau i fonitro a 
gwerthuso'r ymyriadau. Yn Law et al (2013a), nodwyd y dylid rhoi blaenoriaeth i 
wneud gwaith gwerthuso pellach a gwell ar ymyriadau addawol ym maes lleferydd, 
iaith a chyfathrebu, gan ganolbwyntio'n benodol ar wasanaethau ar gyfer plant o dan 
3 oed.   

 

8.1 Dangosyddion gwerthuso 

Mae'r papur ar gyfer y Rhaglen Cymorth i Gomisiynu sef 'Speech, language and 
communication, evaluating outcomes’, (2011)23 yn disgrifio pedwar dangosydd i 
gefnogi'r gwaith gwerthuso: 

 

8.1.1 Mewnbynnau 

Mae’r dangosydd hwn yn manylu ar yr adnoddau a fuddsoddwyd er mwyn darparu 
cymorth lleferydd, iaith a chyfathrebu o dan Dechrau'n Deg. Mae'r rhain yn cynnwys 
mewnbynnau 'caled' megis cyllid a niferoedd y staff, ynghyd â mewnbynnau 'meddal' 
ehangach megis cymorth a meithrin cysylltiadau â theuluoedd.  

 

8.1.2 Prosesau 

Rhain yw'r prosesau yr ymgymerir â nhw wrth ddarparu’r rhaglen, er enghraifft 
datblygu deunyddiau a rhaglenni hyfforddi. 

 

8.1.3 Allbynnau  

Dyma'r canlyniadau a welir yn syth o ganlyniad i weithgarwch o dan y rhaglen, er 
enghraifft, nifer y rhieni sy'n mynychu’r sesiynau ymyrryd a gynhelir i helpu gyda 
sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar, nifer y gweithgareddau a gwblheir, a'r 
mathau ohonynt, er enghraifft, cyrsiau hyfforddi ar gyfer ymarferwyr. Mae modd cael 
gwybodaeth werthfawr drwy edrych ar yr allbynnau sy'n gysylltiedig â gwasanaethau 
lleferydd, iaith a chyfathrebu. Maent yn gallu dangos a yw'r gwasanaethau'n diwallu 
anghenion y plant a’r rhieni ac maent hefyd yn fodd i nodi patrymau eraill o ddarparu 
gwasanaethau.  

                                                             
23

 https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/12886/slcn_tools_evaluating-outcomes_1_.pdf 

https://www.thecommunicationtrust.org.uk/media/12886/slcn_tools_evaluating-outcomes_1_.pdf
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Gallai'r rhain gynnwys y canlynol: 

 nodweddion y rhieni sy'n defnyddio'r gwasanaeth, er enghraifft, nifer y rhieni 
ifanc neu rieni dwyieithog (Cymraeg ac ieithoedd eraill) sy'n defnyddio'r 
gwasanaethau; 

 nifer y plant sy'n derbyn gwasanaethau wedi'u targedu ac sy’n cael eu 
hatgyfeirio at wasanaethau lleferydd ac iaith y GIG;  

 patrymau presenoldeb, er enghraifft, sawl sesiwn y maen nhw’n mynychu,  
pam mae rhieni/plant yn rhoi'r gorau iddi ac ar ba adeg, a faint o rieni sy'n 
cael eu hachredu drwy'r rhaglen; 

 nodweddion yr ymarferwyr, er enghraifft, eu cymwysterau ym maes lleferydd, 
iaith a chyfathrebu – sawl ymarferydd sydd wedi cael ei achredu neu sydd 
wedi bod ar gwrs hyfforddi sy’n ymdrin â’r lefel gyffredinol yn y Fframwaith 
Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (gweler adran 8.1); a 

 monitro faint o bobl sy'n defnyddio pecyn 'Dysgu Siarad' Llywodraeth Cymru 
ar gyfer rhieni, a faint ohonynt sy'n gweld ei werth. 

 

8.1.4 Deilliannau/Effeithiau  

Mae'r rhain yn ymwneud â'r modd y mae gwasanaethau Dechrau'n Deg yn effeithio 
ar bobl, yn enwedig y cynnydd a wneir o ran datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu 
plant. Yn aml, ceir cadwyn o ddeilliannau sy’n seiliedig ar achos ac effaith, gyda rhai 
yn arwain at y lleill (er enghraifft, wrth i sgiliau lleferydd ac iaith wella, mae hynny’n 
arwain at ymddygiad gwell). 

Mae ‘Speech, language and communication, evaluating outcomes’ (2011) yn nodi y 
gellir defnyddio tri math o fesur i werthuso deilliannau ym maes lleferydd, iaith a 
chyfathrebu. Yn Dechrau'n Deg defnyddir yr isod: 

1.  Yr effaith ar sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu plentyn, ac ar ei gyrhaeddiad 
a'i les fel yr awgrymir gan y Rhestr Sgiliau Tyfu a/neu ddulliau eraill o fonitro 
lleferydd ac iaith (gweler Atodiad E). Mae rhai timau Dechrau'n Deg yn 
defnyddio'r dulliau o nodi anawsterau i fonitro ac i gofnodi cynnydd plant, er 
enghraifft, pecyn cymorth lleferydd ac iaith WellComm. Bydd hwn yn briodol 
ar gyfer y rhan fwyaf o blant ond nid ar gyfer pob un ohonynt. Mae'n bosibl na 
fydd modd  defnyddio lefelau iaith oddefol neu iaith fynegiannol i fesur 
cynnydd rhai plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu parhaus a 
hirdymor sylweddol. Yn hytrach, bydd y gwelliannau yn berthnasol i 'r modd y 
maent yn cymryd rhan ac i'w lles;  

2.  Cyflawni nodau yn ystod ymyriad. Mae hwn yn fodd i ystyried i ba raddau y 
mae’r plentyn wedi cyflawni’r nodau y cytunwyd arnynt ar ddechrau'r ymyriad; 

3. Profiadau'r rhieni (a'r plant pan fo hynny'n briodol) o'r gwasanaeth, er 
enghraifft, arolygon boddhad defnyddwyr.  

Yn ddiweddar, gwnaeth Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith argymell 
mai'r llyfr Therapy Outcome Measures – Core Scale (TOMs) (Enderby, John a 
Petheram, 2006, Enderby a John, 2014) sy’n cyfateb orau i’r 11 o feini prawf y 
cytunwyd arnynt ar gyfer mesur y deilliannau. Mae TOMS yn mynd i'r afael â 
phedwar dimensiwn y gellir ei weld mewn unigolion – amhariad, gweithgarwch, 
cyfrangogiad a lles.  
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Mae rhai ardaloedd Dechrau'n Deg yn defnyddio ‘Outcome Stars’24. Offeryn yw hwn 
sy'n mesur ac yn cefnogi’r cynnydd a wneir gan deuluoedd o ran bod yn 
hunanddibynnol neu o ran cyrraedd nodau eraill.  

Mae ‘Speech, language and communication, evaluating outcomes’ (2011) yn 
disgrifio 'deilliannau canolradd' a 'deilliannau terfynol'. Gellir diffinio 'deilliannau 
canolradd' fel y rheini a geir ar ddiwedd rhaglen Dechrau'n Deg tra bo 'deilliannau 
terfynol' yn aml yn rhai hirdymor y mae’n cymryd amser iddynt ddod i’r amlwg, er 
enghraifft, cyrhaeddiad addysgol. Gellid gwerthuso’r deilliannau mwy hirdymor sy'n 
ymwneud â lleferydd, iaith a chyfathrebu a sgiliau llythrennedd cynnar drwy 
ddefnyddio Proffil y Cyfnod Sylfaen. 

Dull asesu ar gyfer plant 3 i 7 oed yw Proffil y Cyfnod Sylfaen sy’n darparu dull cyson 
o weithredu ar gyfer ysgolion a lleoliadau, gan sicrhau bod asesiadau ar ddechrau ac 
ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen yn gydnaws â'i gilydd. Daeth Proffil y Cyfnod Sylfaen 
yn ofyniad statudol o fis Medi 2015 ymlaen, ac mae’n asesu galluoedd a datblygiad 
plant mewn pedwar Maes Dysgu:  

 Datblygiad personol a cymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol; 

 Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu; 

 Datblygiad mathemategol; a 

 Datblygiad corfforol.  
 

Bydd Proffil y Cyfnod Sylfaen yn cael ei ehangu er mwyn iddo gael ei ddefnyddio ar 
gyfer rhaglen Dechrau’n Deg. Bydd hynny’n sicrhau’r llinell sylfaen o ran plant sy’n 
pontio i ofal plant Dechrau’n Deg ac y mae eu cynnydd yn cael eu hasesu yn 3 oed. 
Bydd yr asesiad o blant 3 oed yn helpu i gefnogi’r broses o bontio i’r Cyfnod Sylfaen. 
 
Mae angen ehangu Proffil y Cyfnod Sylfaen er mwyn ei wneud yn addas i’w 
ddefnyddio ar gyfer plant 2 oed wrth iddynt ddechrau mewn lleoliadau gofal plant 
Dechrau’n Deg.  
 

8.2 Dangosyddion Poblogaeth Allweddol Dechrau'n Deg sy'n ymwneud ag oedi 
o ran sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu cynnar 

Mae'n rhaid i Awdurdodau Lleol fedru dangos sut y mae gwasanaethau yn cyfrannu 
at dri prif ddeilliant Rhaglen Dechrau'n Deg, a hynny drwy ddefnyddio dangosyddion 
poblogaeth. Mae yna ddau ddeilliant allweddol sy'n ymwneud â datblygiad lleferydd, 
iaith a chyfathrebu, Deilliant 1 a Deilliant 3.    

Deilliant 1: Mae Plant Dechrau'n Deg yn iach ac yn ffynnu 

Dangosydd Perfformiad 1: Canran y plant Dechrau'n Deg sy'n cyrraedd neu'n rhagori 
ar eu cerrig milltir datblygiadol yn 2 oed.   

Mae'r dangosydd hwn yn edrych ar ba mor effeithiol yw Rhaglen Dechrau'n Deg o 
ran monitro a yw plant yn cyrraedd eu cerrig milltir datblygiadol yn ddwy oed. Gwneir 
hynny drwy ddefnyddio Rhestr Sgiliau Tyfu II (SoGS).  

                                                             
24

 http://www.outcomesstar.org.uk 

http://www.outcomesstar.org.uk/
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Mae yna ddau faes sy’n rhan o’r asesiad SoGS sy'n ymwneud yn benodol â 
datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu: 

 Clyw ac Iaith – sy'n ymwneud ag ymateb i iaith a'i deall (iaith oddefol); a  

 Lleferydd ac Iaith – sy'n ymwneud â lleisio a defnydd o iaith (iaith fynegiannol 
a lleferydd).   
 

Dangosydd Perfformiad 2: Canran y plant Dechrau'n Deg sy'n cyrraedd neu'n rhagori 
ar eu cerrig milltir datblygiadol yn 3 oed.  

Mae'r dangosydd hwn yn ymwneud ag effeithiolrwydd Rhaglen Dechrau'n Deg o ran 
monitro a yw plant yn cyrraedd eu cerrig milltir datblygiadol yn 3 oed.  

Roedd 82 y cant o’r plant mewn ardaloedd a oedd yn rhan o raglen Dechrau’n Deg 
cyn iddi gael ei hehangu i ardaloedd eraill yn cyrraedd eu normau datblygiadol yn 3 
blwydd oed, yn rhagori ar y normau hynny, neu o fewn 1 band oedran iddynt, ac 
roedd 55 y cant ohonynt yn cyrraedd neu’n rhagori ar eu cerrig milltir yn yr oedran 
hwnnw (Ystadegau Cryno Dechrau’n Deg, 2013-14).  
 
Pan gafodd ystadegau Dechrau'n Deg eu dadansoddi'n allanol yn 2014, nodwyd bod 
85% o blant 3 oed Dechrau'n Deg yn cyrraedd normau datblygiadol o ran sgiliau 
lleferydd ac iaith neu'n rhagori ar y normau datblygiadol hynny (Llywodraeth Cymru, 
2014).  
 

Deilliant 3: Mae Plant Dechrau'n Deg yn cyrraedd eu potensial.  

Dangosydd Perfformiad 1: Canran y plant sy'n cael gofal plant Dechrau'n Deg (y 
rheini a oedd yn gymwys ac a gafodd gynnig).  

O'r rhai a gafodd gynnig lle mewn lleoliad gofal plant Dechrau'n Deg yn ystod    
2013-14, derbyniwyd y lleoedd hynny gan 86% (Ystadegau Cryno Dechrau'n Deg 
2013-14). Mae'r dangosydd hwn yn dangos effeithiolrwydd y Rhaglen o ran sicrhau 
bod gofal plant ar gael i deuluoedd ac yn dangos hefyd faint o blant sy'n defnyddio 
gwasanaethau Dechrau'n Deg. Mae gofal plant Dechrau'n Deg yn rhoi cymorth i 
blant er mwyn iddynt fedru cyrraedd eu cerrig milltir datblygiadol yn 3 oed. Fel y 
nodwyd yn adran 5.4.2, gall gofal plant o ansawdd uchel sicrhau deilliannau 
cadarnhaol i blant o safbwynt eu datblygiad ieithyddol (Melhuish et al, 2010). 

Trefniadau Monitro Perfformiad. 

Caiff perfformiad ei fonitro o dan raglen Dechrau'n Deg gan ddefnyddio strwythur y 
Rheolwyr Cyfrif a Llawlyfr Monitro Dechrau'n Deg. Mae pob Awdurdod Lleol yn 
cyflwyno ei ddata rheoli i Lywodraeth Cymru bob tymor, a hynny drwy'r llawlyfr. 
Mae’r data hwnnw’n cynnwys pa gymorth a roddwyd a'r deilliannau a gafwyd (pa mor 
bell mae plant wedi dod) o safbwynt lleferydd, iaith a chyfathrebu ar ôl iddynt gael 
ymyrraeth gynnar. Dylech hefyd gyfeirio at Ganllawiau Monitro Data Perfformiad 
Dechrau'n Deg i gael rhagor o wybodaeth.  
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Atodiad A  

Y pum egwyddor sy'n ymwneud yn benodol ag iaith y cyfeirir atynt yn Early 
Language Delays in the UK (2013) 

1. Mae meithrin sgiliau cyfathrebu yn gynnar yn ystod plentyndod yn allweddol 
er mwyn gwella’r cyfleoedd a gaiff plentyn mewn bywyd. Mae gan bawb sy'n 
cyfrannu at amgylchedd y plentyn rôl i'w chwarae wrth feithrin sgiliau 
cyfathrebu'r plentyn. Mae hyn yn dechrau yn syth ar ôl i’r plentyn gael ei eni 
ac mae'n cynnwys teulu agos a theulu estynedig, ac o bosibl amrywiaeth 
eang o bobl broffesiynol, ymwelwyr iechyd, therapyddion lleferydd ac iaith, 
addysgwyr cynnar, athrawon, seicolegwyr. 
 

2. Mae angen i bob rhiant ddeall pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu cynnar a'u 
goblygiadau o ran datblygiad cymdeithasol ac addysgol y plentyn yn ystod y 
blynyddoedd cynnar a thu hwnt. 
  

3. Mae angen i bob person proffesiynol fod yn ymwybodol o sut i nodi oedi o ran 
iaith gynnar ac mae angen iddynt fod yn hyderus am yr hyn y gallant ei wneud 
i wella sgiliau iaith. 
 

4. Mae angen inni gyflwyno rhagor o ymyriadau y gwelwyd eu bod yn gweithio, a 
phrofi eu gwerth ar draws poblogaethau cyfan a thros gyfnod priodol o amser.  
 

5. Mae angen inni barhau i bwyso ar y rhieni sy’n llunio polisïau i wella 
gwasanaethau ar gyfer y plentyn sydd ag oedi o ran iaith, yn enwedig yn y 
blynyddoedd cynnar iawn (e.e. cyn tair blwydd oed). 
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Atodiad B: Negeseuon allweddol ‘Dysgu Siarad’ 
 

Y brif neges: Siarad a sgwrsio a chlebran o’r crud – ti yw’r athro gorau yn y byd. 

Neges Allweddol  Awgrymiadau o ran gweithredu 
(fel rhan o raglen graidd 
Ymwelwyr Iechyd). 

Tystiolaeth  

1.  Chwarae i ddysgu cyn mynd i gysgu  

 Dw i’n gallu clywed dy lais unwaith y byddi di 24 
wythnos yn feichiog. 

 Dw i’n gallu adnabod y lleisiau roeddwn i’n eu 
clywed yn y groth yn fuan iawn ar ôl imi gael fy 
ngeni. 

 Dw i wrth fy modd yn dy glywed yn canu. 
 

Cynenedigol – Tîm iechyd 
Dechrau’n Deg 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 33 

2. Siarad yr iaith o ddechrau’r daith 

 Dw i’n gallu dysgu Cymraeg ac ieithoedd eraill o’r 
eiliad y caf fy ngeni. 

 Os dw i’n ddwyieithog o’r dechrau un, mae’n 
haws imi ddysgu ieithoedd eraill. 

 Galla i ddysgu’n hiaith a’n diwylliant ni oddi wrthyt 
ti. 

 

Cynenedigol – tîm iechyd 
Dechrau’n Deg 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 33 

3. Edrych arnat ti sydd orau i mi 

 Cyn imi allu siarad, dw i’n gallu cyfathrebu â ti 
gan ddefnyddio fy llygaid, drwy wenu, gyrglan a 
chrïo. 

 Cofia ddod yn agos wrth siarad â mi.  

 Pan fyddwn ni wyneb yn wyneb, rwyt ti’n gallu 
gweld beth dw i’n trïo’i ddweud wrthyt.  

 

Genedigaeth i 6 wythnos –  
Tîm Iechyd Dechrau'n Deg 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 33 

4. Cân fach dwt wrth newid fy nghlwt 

 Dw i’n hoffi clywed yr un gân dro ar ôl tro. 
 

Genedigaeth i 6 wythnos –  
Tîm iechyd Dechrau'n Deg 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 34 

5. Siarad sydd raid a hynny'n ddi-baid   

 Dylet ti ailadrodd y synau dw’n eu gwneud neu’r 

6 mis – 
Tîm iechyd Dechrau'n Deg 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 34 
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geiriau dw i’n eu dweud. 

 Dwed wrthyf beth y galla i ei weld a beth sydd 
o'm cwmpas 

 Mae angen imi glywed yr un geiriau dro ar ôl tro 
er mwyn imi fedru eu cofio 

 
6. Diffodd y sgrin a rho fi ar dy lin  

 Cofia ddiffodd y teledu, cerddoriaeth a'r 
cyfrifiadur pan fyddwn ni'n siarad â'n gilydd 

 Mae’n bwysig ein bod yn siarad. Rho’r ffôn ’na 
yn dy boced. 

 Dw i ddim yn gallu gwrando ar ddau beth ar yr 
un pryd. 

 

6 mis –  
Tîm Iechyd Dechrau'n Deg 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 35 

7. Darllen stori i’m diddori  

 Dw i ddim yn gallu darllen eto ond dw i wrth fy 
modd yn edrych ar luniau ac yn gwrando arnat ti. 

 Paid â phoeni am y geiriau i gyd. Gelli di siarad 
am y lluniau. 

 Dw i wrth fy modd pan fyddi di’n gwneud lleisiau 
gwirion wrth ddweud stori wrthyf. 

 

6 mis i gyflenwi gyda Dechrau Da – 
tîm iechyd Dechrau'n Deg 
 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 36 

8. Chwarae'n rhydd bob dydd 

 Chwarae gyda ti yw fy hoff gêm …  beth am 
chwarae pîpo. 

 Wrth gael bwyd, wrth newid clwt ac wrth gael 
bath. Gallwn ni chwarae unrhyw bryd. 

 Cofia siarad â mi wrth inni chwarae er mwyn imi 
gael dysgu geiriau newydd. 

 

6 -12 mis – 
Tîm Iechyd Dechrau'n Deg 

 Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 37 
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9.Dim dymi ’n rhy hir, imi gael siarad yn glir 

 Dim ond wrth fynd i gysgu mae angen dymi arna 
i. 

 Mae’n anodd imi barablu a siarad os oes dymi yn 
fy ngheg. 

 Does dim angen dymi arna i unwaith y bydda i'n 
flwydd oed. 
 
 

 
 
 
 

 

6 - 12 mis –  
Tîm Iechyd Dechrau’n Deg  

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 37 

  
 
Bydd y staff gofal plant yn rhannu'r saith neges allweddol o enedigaeth y plentyn nes ei fod yn ddyflwydd oed gyda'r rhieni. Mae'r pwyntiau bwled sy'n 
gysylltiedig â'r neges wedi'u haddasu er mwyn sicrhau eu bod yn briodol i ddatblygiad plant rhwng 2 a 3 oed.  
 
1.Edrych arnat ti sydd orau i mi 

 Edrycha arna i pan fydda i’n siarad â ti. 

 Mae’n haws inni glywed a deall ein 
gilydd pan fyddwn ni wyneb yn wyneb. 

 

Dylid rhoi'r cyfan gyda'i gilydd yn 
ystod y pedair wythnos gyntaf o ofal 
plant 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 33 

2.Cân fach dwt wrth newid fy nghlwt 

 Dw i’n gallu copïo’r geiriau a’r 
symudiadau mewn caneuon a 
rhigymau. 

 Dw i dal yn hoffi clywed yr un caneuon  
dro ar ôl tro. 

 Os dw i’n gwybod llawer o ganeuon a 
rhigymau, bydd yn haws imi ddysgu 
darllen. 

 

Dylid rhoi'r cyfan gyda'i gilydd yn 
ystod y pedair wythnos gyntaf o ofal 
plant 
 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 34 

3. Siarad sydd raid a hynny'n ddi-baid 

 Cofia ddweud popeth wrthyf am yr hyn 
dw i’n gallu ei weld, ei glywed, ei 
gyffwrdd, ei flasu a’i arogleuo. 

Dylid rhoi'r cyfan gyda'i gilydd yn 
ystod y pedair wythnos gyntaf o ofal 
plant 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 34 
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 Rho gyfle inni siarad yn ein tro. 

 Efallai bydd angen mwy o amser arna i i 
ddewis a defnyddio fy ngeiriau. Cofia roi 
amser imi siarad. 
 

4. Diffodd y sgrin a rho fi ar dy lin  

 Cofia ddiffodd y teledu, cerddoriaeth a’r 
cyfrifiadur pan fyddwn ni’n siarad a 
chwarae gyda’n gilydd. 

 Mae’n bwysig ein bod yn siarad. Rho’r 
ffôn ’na yn dy boced. 

 Alla i ddim canolbwyntio am hir os oes 
llawer o bethau’n digwydd ar yr un 
pryd. 
 
 
 
 

Dylid rhoi'r cyfan gyda'i gilydd yn 
ystod y pedair wythnos gyntaf o ofal 
plant 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 35 

5.Darllen stori i’m diddori  

 Dw i dal ddim yn gallu darllen eto ond 
dw i wrth fy modd yn ymuno pan fyddi 
di’n darllen llyfr neu stori. 

 Mae geiriau ym mhob man. Dangosa 
nhw imi. 

 Dw i wrth fy modd yn clywed fy hoff 
storïau dro ar ôl tro. 

Dylid rhoi'r cyfan gyda'i gilydd yn 
ystod y pedair wythnos gyntaf o ofal 
plant 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 36 

6. Chwarae'n rhydd bob dydd 

 Helpa fi i ddatblygu fy nychymyg. Beth 
am chwarae cogio.  

 Dw i’n dysgu chwarae gyda fy ffrindiau 
ond mae angen dy help di arnon ni 
weithiau. 

 Dw i’n chwarae am fwy o amser os ydw 
i’n cael dewis y gêm.  

Dylid rhoi'r cyfan gyda'i gilydd yn 
ystod y pedair wythnos gyntaf o ofal 
plant 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 37 

7.Dim dymi’n rhy hir, imi gael siarad yn glir 

 Does dim angen y dymi ’na arna i ’nawr. 
Dw ddim yn siarad yn glir os oes dymi 
yn fy ngheg.  

Dylid rhoi'r cyfan gyda'i gilydd yn 
ystod y pedair wythnos gyntaf o ofal 
plant 

Gweler Canllawiau Dechrau'n Deg ar Leferydd, Iaith a 
Chyfathrebu tud 37 
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 Os nad yw fy ngeiriau’n hollol glir, gad 
imi dy glywed di yn eu dweud yn iawn 
(paid dweud wrthyf ’mod i’n anghywir, 
da ti). 
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Ymyriad Beth?  Natur yr Ymyriad Tystiolaeth  Cymhwyster Rhagor o wybodaeth  

Cornel 
Dechrau Da 

Rhaglen wedi'i llunio 
ar gyfer rhieni a 
phlant 12-24 mis oed 
sydd o dan anfantais 
gymdeithasol. Mae 
teuluoedd yn 
mynychu pedwar 
sesiwn grŵp a 
chynigir cymorth 
dwys i rieni. 

Cyffredinol/Anffurfiol Tystiolaeth ffurfiannol o 
un astudiaeth, y cyfeirir ati 
yn Early Intervention 
Foundation (EIF) (The 
Best Start at Home report, 
2015 tudalen 86) 

 http://www.eif.org.uk/publication/the-best-
start-at-home/ 

Hear and Say 
– Reading 
with toddlers 

Rhaglen ar gyfer 
rhieni a'u plant 2-3 
oed. Mae'n 
canolbwyntio ar 
ddarllen llyfrau mewn 
modd ymddiddanol. 
Tair ffordd o 
ddarparu: dwy ffordd 
yn defnyddio 
cyfarwyddiadau ar 
ffurf fideo at 
ddefnydd yr unigolyn 
a’r trydydd ar ffurf 
hyfforddiant wyneb 
yn wyneb (dwy 
sesiwn grŵp, 45 -60 
munud yr un , a’r 
rheini’n seiliedig ar 
fodelu ymddygiadau, 
chwarae rôl ac 
adborth).   
 

Cyffredinol/Anffurfiol Tystiolaeth ffurfiannol o 
un astudiaeth, y cyfeirir ati 
yn Early Intervention 
Foundation (EIF) (The 
Best Start at Home report, 
2015 tudalen 77). Mae 
tystiolaeth yn awgrymu 
bod defnydd plant o iaith 
yn gwella pan welir 
cynnydd mewn 
ymddygiadau darllen 
deialogaidd y rhieni. 
Dangoswyd mai darllen i 
blentyn wyneb yn wyneb 
yw'r dull mwyaf effeithiol. 

 http://www.eif.org.uk/publication/the-best-
start-at-home/ 

Atodiad C: Ymyriadau i gefnogi datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu 

http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
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Elklan - Let’s 
talk with your 
baby  

Cwrs ar gyfer rhieni 
a'u babanod 2 mis – 
12 mis. Darperir y 
cwrs ar ffurf wyth 
sesiwn ryngweithiol 
a phob sesiwn yn 
awr o hyd. Gellir ei 
gyflenwi mewn 
grwpiau neu'n unigol. 

Cyffredinol/Ffurfiol Dim tystiolaeth ar hyn o 
bryd. Yn defnyddio 
strategaethau sy'n 
seiliedig ar dystiolaeth ac 
sy'n cael eu defnyddio i 
hyrwyddo sgiliau 
rhyngweithio rhwng 
rhiant/plentyn. 

 https://elklantraining.worldsecuresystems.co
m/courses/for-parents-and-carers 

Elklan - Let’s 
talk under 
fives 

Cwrs ar gyfer rhieni 
(gan gynnwys 
gwarchodwyr plant) 
ac ymarferwyr ym 
maes plant oedran 
cyn ysgol i ddatblygu 
sgiliau allweddol a 
gwybodaeth am 
ddatblygiad lleferydd 
ac iaith. 
 
Cynhelir saith sesiwn 
dwy awr o hyd ond 
gellir cynnal y cwrs 
dros dridiau. 
 

Cyffredinol/Ffurfiol https://elklantraining.world
securesystems. 
com/reviews/evaluation-
reports-lets-talk-with-
under-5s 
 
Mae Elklan yn nodi bod 
pob cwrs yn seiliedig ar 
dystiolaeth a'u bod yn 
addysgu strategaethau 
sydd wedi'u rhestru ar 
gronfa ddata What 
Works. 
 
 

Dyfernir chwe 
chredyd Lefel 
1 Apt Ed 

https://elklantraining.worldsecuresystems.co
m/under-5s/lets-talk-with-your-baby 
 
 

Hanen - You 
make the 
difference 

Rhaglen 
addysgol/ataliol 
gyffredinol yw'r 
Parent-Child 
Communication 
Program. Ceir naw 
sesiwn a’r rheini 
wedi’u lleoli yn y 
gymuned. Mae'n 
annog ymyriadau 
positif, sy'n 
gyfoethog o ran iaith, 
rhwng plentyn a'i 
rieni. 

Cyffredinol/Ffurfiol Yn defnyddio 
strategaethau sy'n  
seiliedig ar dystiolaeth ac 
sy'n cael eu defnyddio i 
hyrwyddo sgiliau 
rhyngweithio rhieni a 
phlant. Mae Hanen hefyd 
wedi llunio 'It Takes Two 
to Talk' ar gyfer plant 
sydd ag oedi o ran iaith. 
Mae'n effeithio'n 
gadarnhaol ar y modd y 
mae mamau’n 
rhyngweithio gyda'u plant 

Mae Agored 
Cymru wedi 
derbyn achos 
busnes ar 
gyfer achredu. 
Mae 
Dechrau'n Deg 
Caerdydd 
wrthi’n  
gwneud y 
gwaith  
terfynol ar y  
llawlyfr a’r  
meini prawf 

Nodwch nad yw Hanen bellach yn 'hyfforddi' 
pobl i gyflenwi 'You make the difference'. 
Gellir cael yr adnoddau drwy fynd i: 
http://www.hanen.org/Guidebooks---
DVDs/Parents/You-Make-The-
Difference.aspx 

https://elklantraining.worldsecuresystems/
https://elklantraining.worldsecuresystems/
https://elklantraining.worldsecuresystems.com/under-5s/lets-talk-with-your-baby
https://elklantraining.worldsecuresystems.com/under-5s/lets-talk-with-your-baby
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 ac ar agweddau o 
ddatblygiad ieithyddol 
plant. 

marcio ar gyfer 
achrediad lefel 
un. 

Kaleidoscope 
Play and 
Learn 
 

Mae rhieni, pobl sy'n 
rhoi gofal a phlant yn 
cyfarfod mewn grŵp 
ac fe’u hanogir i 
ryngweithio mewn 
ffyrdd sy'n helpu’r 
plentyn wrth idd o 
ddysgu. Mae grwpiau 
o 12-15 o deuluoedd 
yn cyfarfod bob 
wythnos am sesiwn 
90 munud a hynny 
am flwyddyn. 
Caiff ei gyflenwi gan 
hwyluswyr sydd â'r 
cefndir proffesiynol 
perthnasol ac sydd 
wedi'u hyfforddi i 
gyflenwi'r rhaglen. 

Cyffredinol/Ffurfiol Tystiolaeth Ffurfiannol o 
un astudiaeth, y cyfeirir ati 
yn Early Intervention 
Foundation (EIF) (The 
Best Start at Home report, 
2015 tudalen 81)  
 

 http://www.eif.org.uk/publication/the-best-
start-at-home/ 

Iaith a 
Chwarae 

Lluniwyd Iaith a 
Chwarae gan yr 
Asiantaeth Sgiliau 
Sylfaenol. Bwriad y 
rhaglen yw rhoi 
gwybodaeth i rieni 
am siarad â'u plant 
ifanc (0-3 oed) a 
gwrando arnynt. 
Mae’n annog rhieni i 
rannu llyfrau, storïau 
a rhigymau. 
Roedd strwythur y 
rhaglen wreiddiol yn 
cynnwys chwe 
sesiwn. 
• Pwysigrwydd 

Cyffredinol/Anffurfiol  Cafodd adroddiad 
gwerthuso ei gwblhau yn 
2004 gan CRG Research 
Limited  

Agored Cymru  

http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
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Siarad 
• Arferion Dyddiol 
• Mynd a Dod  
• Rhannu Llyfrau a 
Straeon  
• Caneuon a 
Rhigymau 
• Ysgrifennu cynnar 

Parents Early 
Education 
Partnership 
(PEEP)  

Mae rhieni, pobl sy'n 
rhoi gofal a phlant yn 
cyfarfod mewn grŵp 
ac fe’u hanogir i 
ryngweithio mewn 
ffyrdd sy'n helpu’r 
plentyn wrth iddo 
ddysgu. Mae rhieni, y 
plentyn a'i 
frodyr/chwiorydd yn 
mynychu sesiynau 
grŵp wythnosol. 
Cynhelir y sesiynau 
am 33 wythnos y 
flwyddyn. 

Cyffredinol/Ffurfiol Mae dwy astudiaeth wedi 
dangos y deilliannau a 
welwyd ar ôl yr ymyriad a 
chyfeirir atynt yn Early 
Intervention Foundation 
(EIF) (The Best Start at 
Home report, 2015 
tudalen 82) 

  

Rhieni'n 
athrawon 

Rhaglen o 
ymweliadau â'r 
cartref sy'n 
canolbwyntio ar 
hyrwyddo arferion 
rhianta cadarnhaol a 
gwella’r rhyngweithio 
rhwng y rhiant a’r 
plentyn. Mae 
pwyslais cryf ar 
wella’r modd y mae 
rhieni a phlant bach 
yn rhyngweithio ar 
lafar. 
Mae'r ymweliadau â'r 
cartref yn para 

Cyffredinol/Ffurfiol Tystiolaeth  ffurfiannol o 
un astudiaeth, y cyfeirir ati 
yn Early Intervention 
Foundation (EIF) (The 
Best Start at Home report, 
2015 tudalen 78)  
 

 http://www.eif.org.uk/publication/the-best-
start-at-home/ 

http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/


 

75 

 

oddeutu awr. 
Caiff y rhaglen ei 
gyflenwi gan bobl 
broffesiynol ym maes 
y blynyddoedd 
cynnar 

Playing and 
Learning 
Strategies 
(PALS)  

Rhaglen o 
ymweliadau â'r 
cartref. Mae dwy 
fersiwn o PALS. Un 
ar gyfer rhieni a 
phlant 6 mis - 8 mis 
oed (PALS I) ac un 
ar gyfer rhieni a 
phlant rhwng 24-28 
mis. Mae hyfforddwyr 
teuluol sydd wedi'u 
hyfforddi yn cyflwyno 
cwricwlwm PALS a 
hynny drwy ymweld 
â'r cartref. 10 sesiwn,  
1.5 awr yr un dros 
gyfnod o dri mis. Y 
nod yw cyflwyno 
sgiliau rhianta 
ymatebol, a 
defnyddir fideo 
addysgol, coetsio ac 
adborth am ffyrdd o 
ryngweithio sydd i’w 
gweld ar fideo. 

Cyffredinol/Ffurfiol Yn yr UDA, cynhaliwyd 
dau Hap-dreial wedi'u 
Rheoli, y cyfeirir atynt yn 
Early Intervention 
Foundation (EIF) (The 
Best Start at Home report, 
2015 tudalen 79).  
 
 

 http://www.eif.org.uk/publication/the-best-
start-at-home/ 

Reach Out 
and Read  

Mae'r rhaglen yn 
cynnwys ymyriadau 
lle defnyddir dull 
darllen deialogaidd 
wrth i blant fynd at y 
paediatregydd am 
archwiliad. Gofynnir i 
rieni ddarllen gyda'u 

Cyffredinol/Anffurfiol Mae nifer o astudiaethau 
wedi dangos ei fod yn 
cael effaith bositif ar 
elfennau o sgiliau 
iaith/cyfathrebu plant 
ac/neu ar ymddygiadau 
rhieni o ran llythrennedd  
fel y cyfeirir atynt yn Early 

 http://www.eif.org.uk/publication/the-best-
start-at-home/ 

http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
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plant am 10 munud 
bob dydd. Nid yw 
nifer ac amlder yr 
ymweliadau yn cael 
eu pennu. 
 

Intervention Foundation 
(EIF) (The Best Start at 
Home report, 2015, 
tudalen 85).  
 

Sing and 
Grow  

Rhaglen therapi 
cerdd sy’n targedu 
teuluoedd sydd 
“mewn perygl”. 
Mae'n defnyddio 
gweithgareddau 
rhyngweithiol sy'n 
seiliedig ar 
gerddoriaeth ar gyfer 
rhieni a phlant 0–3 
oed. 

Cyffredinol/ 
Anffurfiol 

Tystiolaeth ffurfiannol o 
un astudiaeth, y cyfeirir ati 
yn Early Intervention 
Foundation (EIF) (The 
Best Start at Home report, 
2015 tudalen 86) 

 http://www.eif.org.uk/publication/the-best-
start-at-home/ 

Cynllun Iaith 
Swydd Derby 
(DLS) 

System o ymyriadau 
yw Cynllun Iaith 
Derbyshire (DLS) ac 
mae wedi'i anelu at 
blant sy'n cael 
anawsterau i 
ddatblygu sgiliau 
ieithyddol. Mae'r 
cynllun yn seiliedig ar 
weithgareddau 
addysgu sydd wedi'u 
cysylltu ag oddeutu 
200 o amcanion 
ieithyddol. Mae 
fformat y cynllun yn 
caniatáu i ymarferwyr 
lunio cynllun addysg 
unigol sy'n cynnwys 
unrhyw gyfuniad o 
amcanion, a hynny'n 
seiliedig ar asesiad o 
sgiliau ieithyddol y 

Wedi’i thargedu Ar wefan What Works 
lefel ddangosol o 
dystiolaeth a roddir i 
Gynllun Iaith Swydd 
Derby, ac mae'r 
dystiolaeth sydd ar gael 
yn gyfyngedig. Fe’i 
cynhwysir yma am ei fod, 
ar yr wyneb,  yn gynllun 
dilys iawn y gwneir  cryn 
ddefnydd ohono. 

 https://www.derbyshire-language-
scheme.co.uk/cgi-
bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-
language-
scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=s
plash&amp;suppress_header=yes  

http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
https://www.derbyshire-language-scheme.co.uk/cgi-bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-language-scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=splash&amp;suppress_header=yes
https://www.derbyshire-language-scheme.co.uk/cgi-bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-language-scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=splash&amp;suppress_header=yes
https://www.derbyshire-language-scheme.co.uk/cgi-bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-language-scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=splash&amp;suppress_header=yes
https://www.derbyshire-language-scheme.co.uk/cgi-bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-language-scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=splash&amp;suppress_header=yes
https://www.derbyshire-language-scheme.co.uk/cgi-bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-language-scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=splash&amp;suppress_header=yes
https://www.derbyshire-language-scheme.co.uk/cgi-bin/live/ecommerce.pl?site=derbyshire-language-scheme.co.uk&amp;state=page&amp;page=splash&amp;suppress_header=yes
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plentyn. 
Home Talk Ar gyfer rhieni plant 2 

oed sydd ag oedi o 
ran datblygiad iaith. 
Mae'n cynnwys chwe 
ymweliad â'r cartref 
sy’n para awr yr un. 
Darperir y cynllun 
gan weithwyr 
Cychwyn Cadarn 
sydd â sgiliau uwch 
ym maes hyrwyddo 
datblygiad iaith ac 
sydd wedi cwblhau 
hyfforddiant pellach. 
Fe’u cynorthwyir gan 
Therapydd Lleferydd 
ac Iaith. 

Wedi’i thargedu Tystiolaeth ffurfiannol o 
un astudiaeth, y cyfeirir ati 
yn Early Intervention 
Foundation (EIF) (The 
Best Start at Home report, 
2015 tudalen 91) 

 http://www.eif.org.uk/publication/the-best-
start-at-home/ 

Rhaglen 
Living 
Language 
(LLP) 

Rhaglen ar gyfer 
addysgu'r iaith lafar 
yw Living Language. 
(Locke 1985). Mae 
theorïau cadarn yn 
sail i’r rhaglen ac 
mae’n strwythuredig 
iawn. Rhaglen 
ddatblygiadol ydyw 
a'r nod yw 
adlewyrchu'r modd y 
mae plant yn dysgu 
iaith yn naturiol. 
Mae'n trefnu iaith yn 
ôl ei helfennau 
sylfaenol o ran geirfa 
a chystrawen ac mae 
hynny'n cynnwys y 
geiriau hanfodol a’r 
strwythur 
brawddegau y mae 

Wedi’i thargedu Ar wefan What Works, 
lefel ddangosol o 
dystiolaeth a roddir i LLP. 
Fe’i cynhwysir yma am ei 
bod, ar yr wyneb, yn 
rhaglen ddilys iawn a y 
gwneir cryn ddefnydd 
ohoni. 

 Teaching spoken language: The Living 
Language handbook (1985) and Teaching 
Talking (2005) gan Ann Locke. 
 
Yn yr adnodd sydd gan Black Sheep Press ar 
gyfer adeiladu geirfa, ceir adnoddau gweledol 
â lluniau sy'n cynrychioli peth o'r brif eirfa a 
ddefnyddir yn yr iaith fyw: 
www.blacksheeppress.co.uk/products/details
?id=109&productname=Vocab+Builder+1&rv
=0   

http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.eif.org.uk/publication/the-best-start-at-home/
http://www.blacksheeppress.co.uk/products/details?id=109&productname=Vocab+Builder+1&rv=0
http://www.blacksheeppress.co.uk/products/details?id=109&productname=Vocab+Builder+1&rv=0
http://www.blacksheeppress.co.uk/products/details?id=109&productname=Vocab+Builder+1&rv=0
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angen i blant fod yn 
ymwybodol ohonynt 
er mwyn 
rhyngweithio'n 
gymdeithasol ac er 
mwyn caniatáu 
iddynt ddysgu. 

Signalong System gyfathrebu 
gyflawn a system 
cefnogi arwyddo yw 
Singalong, a hynny'n 
seiliedig ar Iaith 
Arwyddion Prydain. 
Mae SINGALONG 
wedi ymrwymo’n 
llwyr i sicrhau bod 
plant ac oedolion nad 
yw eu sgiliau 
cyfathrebu wedi’u 
datblygu’n llwyr yn 
gallu deall a mynegi 
eu hanghenion, eu 
dewisiadau a'u 
dymuniadau. Gwneir 
hynny drwy roi iddynt 
yr eirfa ar gyfer 
bywyd a dysgu. 
 

Wedi’i thargedu Ar wefan What Works, 
lefel ddangosol yn unig o 
dystiolaeth a roddir ar 
gyfer dulliau gweledol sy'n 
cynnwys arwyddo,  ac 
mae’r dystiolaeth sydd ar 
gael yn gyfyngedig. Fe’i 
cynhwysir yma am ei bod, 
ar yr wyneb, yn system 
ddilys iawn y gwneir cryn 
ddefnydd ohoni. 

 http://www.signalong.org.uk/ 

Makaton  Rhaglen ieithyddol 
yw Makaton sy'n 
defnyddio arwyddion 
a symbolau i helpu 
pobl i gyfathrebu. Fe'i 
lluniwyd dros 
ddeugain o 
flynyddoedd yn ôl ac 
mae wedi'i hanelu at 
oedolion a phlant 

Targedu Ar wefan What Works,  
lefel dystiolaeth ganolig a 
roddir i Makaton. 

 http://www.makaton.org 
 

http://www.signalong.org.uk/
http://www.makaton.org/
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sydd ag anawsterau 
dysgu. Er hynny, 
mae wedi'i defnyddio 
yn ehangach er 
mwyn dysgu plant i 
siarad. Gellir 
defnyddio'r 
arwyddion a'r 
symbolau fel y prif 
ffordd o gyfathrebu 
neu eu defnyddio i 
gefnogi cyfathrebu ar 
lafar a datblygiad 
iaith cynnar. 

Wellcomm: 
Pecyn 
adnoddau 
lleferydd ac 
iaith ar gyfer 
ymarferwyr y 
Blynyddoedd 
Cynnar. 

Pecyn adnoddau 
lleferydd ac iaith yw 
Wellcomm a hynny 
ar gyfer ymarferwyr y 
blynyddoedd cynnar 
sy'n gweithio gyda 
phlant rhwng 6 mis 
oed a 6 blwydd oed. 
Mae'r pecyn yn 
cynnwys dull sgrinio, 
ymyriadau (llyfr mawr 
o syniadau) ac 
adnoddau a DVDs ar 
gyfer hyfforddi. Yn 
ogystal, ceir dewin 
cofnodi sydd o 
gymorth i gofnodi a 
dadansoddi cynnydd 
y plant.   

Wedi’i dargedu    https://www.gl-
assessment.co.uk/products/wellcomm/ 
 

https://www.gl-assessment.co.uk/products/wellcomm/
https://www.gl-assessment.co.uk/products/wellcomm/
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Atodiad D: Adnoddau ar gyfer datblygu amgylcheddau sy'n hwyluso cyfathrebu  

 

  Enw   Disgrifiad Byr  Y Gost Mwy o Wybodaeth  

Y 
Blynyddoedd 
Cynnar  

Canllawiau Every 
Child a Talker 

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys adran ar 
nodweddion lleoliad sy'n hyrwyddo sgiliau 
cyfathrebu yn y Blynyddoedd Cynnar 

Am 
ddim 

Every Child a Talker: Guidance for Early Language Lead 
Practitioners first instalment 00854‐2008DOM‐EN 

http://www.foundationyears.org.uk/2011/10/every-child-a-
talker-guidance-for-early-language-lead-practitioners/  
 
 

The Early years 
communication 
handbook: a 
practical guide to 
creating a 
communication 
friendly setting in 
the early years 
 

Mae'r llyfr hwn wedi'i anelu at ymarferwyr 
ac mae'n ymdrin ag amrywiaeth eang o 
destunau er mwyn helpu gyda’r gwaith o 
ddatblygu sgiliau cyfathrebu plant. 

£ Ysgrifennwyd gan: Janet Cooper. Cyhoeddwyd gan Practical 
Pre‐school Books. ISBN 10: 1907241035 

    
Pob oedran  Communication 

Friendly spaces 
TM

  
Dull yw hwn sy'n cynnwys hyfforddiant ac 
adnoddau i ddatblygu ardaloedd sy’n 
hyrwyddo sgiliau cyfathrebu. 
 

£ www.elizabethjarman.co.uk 
 

Rhaglenni ICAN 
Talk Early Talk     
0-3; Early Talk 

Mae'r rhaglenni hyn i gyd yn canolbwyntio 
ar ddatblygu amgylchedd sy'n cefnogi 
cyfathrebu. 

£ http://www.ican.org.uk/en/What-we-do.aspx 

Cynhwysiant The Symbols 
Inclusion Project 

Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng Widgit 
Software a Gwasanaeth Anabledd 
Integredig Swydd Warwick. Mae'n 
defnyddio symbolau i gefnogi cynhwysiant 
ac i helpu plant i fanteisio ar y cwricwlwm. Y 
diben hwn yw creu amgylcheddau dysgu 
sy’n wirioneddol gynhwysol ar gyfer plant a 
phobl ifanc o oed. 
 

Am 
ddim 

http://symbolsinclusionproject.org/evidence/cfe/index.htm 

http://www.foundationyears.org.uk/2011/10/every-child-a-talker-guidance-for-early-language-lead-practitioners/
http://www.foundationyears.org.uk/2011/10/every-child-a-talker-guidance-for-early-language-lead-practitioners/
http://www.elizabethjarman.co.uk/
http://www.ican.org.uk/en/What-we-do.aspx
http://symbolsinclusionproject.org/evidence/cfe/index.htm
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Atodiad E: Adnoddau ar gyfer nodi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu 

Adnoddau Dull  Sensitifrwydd a Phenodoldeb Sylwadau Ychwanegol/Rhagor o 
wybodaeth 

Asesiad cyffredinol o 
niwroddatblygiad plentyn yn 30 
mis oed: gan ddefnyddio tri offeryn; 
Yr Holiadur Cryfderau ac 
Anawsterau (SDQ), fersiwn gryno o 
Sure Start Language Measure a 
dull dwy eitem o sgrinio iaith. 
Gwnaed gwaith ymchwil ar yr 
asesiad cyffredinol yn yr Alban yn 
2013. Mae gwaith ymchwil pellach 
ar waith. 

Casglwyd gwybodaeth fel rhan o'r 
drefn gyffredinol lle mae ymwelwyr 
iechyd yn asesu iechyd plentyn 
pan fo’n 30 mis oed.  

Yn sgil yr asesiad cyffredinol o 
weithgarwch niwroddatblygiadol yn 
30 mis oed, nodwyd bod gan gyfran 
sylweddol o blant, gan gynnwys y 
rheini yr ystyriwyd gynt yn rhai a 
chanddynt risg isel, anawsterau 
ieithyddol ac anawsterau 
cymdeithasol/emosiynol. 
 
Dangoswyd bod yr adnodd hwn 
wedi rhagfynegi anawsterau 
niwroddatblygiadol un i ddwy 
flynedd yn ddiweddarach a bod ei 
sensitifrwydd yn 87% a'i 
benodoldeb yn 67%. 

Sim, F, O’Dowd, Thompson,L, Law, J, 
Macmillan,S, Affleck, M, Gillberg, C & 
Wilson, P (2013) Language and 
social/emotional problems identified at a 
universal developmental assessment at 

30 months. BMC 
Pediatrics 2013, 13:206   

 

Pecyn adnoddau lleferydd ac iaith 
yw Wellcomm ar gyfer ymarferwyr 
y blynyddoedd cynnar sy'n gweithio 
gyda phlant rhwng 6 mis oed a 6 
blwydd oed. Mae'r pecyn yn 
cynnwys dull sgrinio, ymyriadau 
(llyfr mawr o syniadau) ac 
adnoddau a DVDs hyfforddi. Mae 
dewin cofnodi hefyd sydd o 
gymorth i gofnodi a dadansoddi 
cynnydd y plant.   

Caiff plant eu sgrinio gan 
ddefnyddio cyfuniad o dechnegau 
– arsylwi, trafod â'r rhieni a'r plant 
yn cwblhau amrywiaeth o dasgau. 
Pan gaiff plant eu sgrinio, rhoddir 
cod lliw iddynt yn unol â’u sgôr 
cyffredinol: 
Coch – plant y mae'n debygol iawn 
y bydd angen i wasanaeth 
arbenigol ymyrryd 
Melyn – plant a fyddai’n debygol o 
elwa ar gymorth wedi'i dargedu i'w 
helpu i ddatblygu sgiliau iaith sy'n 
briodolar gyfer eu hoedran. 
Gwyrdd –  nid ystyrir bod angen 
unrhyw fewnbwn neu asesiad 
ychwanegol arnynt ar hyn o bryd. 
Nid ystyrir bod sgrinio yn rhywbeth 
sy'n digwydd unwaith yn unig. 

Dywedir bod Wellcomm yn  adnodd 
sensitif iawn: 
100% ar gyfer plant rhwng 3 a 6 
oed sydd ag oedi o ran iaith oddefol 
ac o ran iaith fynegiannol 
  
88% ar gyfer plant rhwng 3 a 6 oed 
â naill oedi o ran iaith oddefol neu 
oedi o ran iaith fynegiannol 
 
Gwelwyd bod penodoldeb adnodd 
Wellcomm yn 58.5% a golyga 
hynny ei fod yn nodi plant sydd heb 
oedi o ran iaith (canlyniadau positif  
anghywir). 

https://www.gl-
assessment.co.uk/products/wellcomm/ 

https://www.gl-assessment.co.uk/products/wellcomm/
https://www.gl-assessment.co.uk/products/wellcomm/
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Mae'r dull sgrinio hwn wedi'i lunio 
er mwyn creu proffil o gryfderau ac 
anghenion. 

Mae Sure Start Language 
Measure (2004) yn cynnwys rhestr 
wirio 50 gair (yn seiliedig ar y Mc 
Arthur Communication 
Development Inventory) a phedwar 
cwestiwn am unrhyw bryderon sydd 
gan y rhieni, gan gynnwys a oes 
ganddynt bryderon am sgiliau 
siarad a gwrando eu plentyn ai 
peidio. 
 

Mae'r Sure Start Language 
Measure (SSLM) yn adnodd sy’n 
rhoi adroddiad i rieni ac mae'n 
mesur y newid sy’n digwydd yn 
sgiliau ieithyddol plant dyflwydd 
oed yng Nghymunedau Cychwyn 
Cadarn. 

Addaswyd a safonwyd y Sure Start 
Language Measure i'w ddefnyddio 
yn rhaglenni Cychwyn Cadarn yn 
Lloegr. Fe'i defnyddir yn yr Alban 
hefyd erbyn hyn. 

The Sure Start Language measure 
standardisation study, July 2004 – March 
2005.Penny Roy, Helen Kersley a James 
Law.  

Adnoddau er mwyn sicrhau 
cynnydd o ran Lleferydd, Iaith a 
Chyfathrebu  
Nod yr adnodd monitro cynnydd yn 
3 oed yw helpu ymarferwyr y 
blynyddoedd cynnar i nodi’r plant 
hynny a allai fod yn wynebu 
anawsterau o ran datblygu eu 
sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu. 
Gellir ei ddefnyddio hefyd i fonitro’r 
cynnydd a wneir o ran y sgiliau hyn 
dros amser neu ar ôl ymyriadau. 
Nid yw'r adnodd hwn yn un 
diagnostig. Fodd bynnag, bydd yn 
rhoi gwybodaeth a fydd o gymorth i 
benderfynu a fyddai plentyn yn 
elwa ar ymyriad wedi'i dargedu neu 
a oes angen asesiad a chymorth 
arbenigol arno. 
 
 
 

Mae'r Offeryn hwn wedi'i lunio i’w  
ddefnyddio mewn sefyllfa un i un 
gyda'r plentyn. 
Mae dwy brif adran i'r Dull, sef 
cwestiynau a sylwadau. Mae adran 
y cwestiynau wedi'i llunio mewn 
modd sy'n caniatáu i'r ymarferwyr 
weithio drwy bob cwestiwn yn 
hwylus gyda phob plentyn neu 
berson ifanc. Mae’r adran  
sylwadau yn gofyn cwestiynau 
mwy cyffredinol am y modd y mae'r 
plentyn yn cyfathrebu mewn 
sefyllfaoedd eraill, megis mewn 
lleoliad gofal plant. Caiff yr adran 
hon ei chwblhau gan aelod o staff 
sy'n adnabod y plentyn ac sy'n 
gallu rhoi barn realistig arno a 
hynny yn sgil yr hyn mae wedi 
sylwi arno a'i adnabyddiaeth 
ohono. 

 Y cyntaf mewn cyfres yw'r Offeryn hwn a 
gellir ei ddefnyddio gyda phlant o 3 oed i 
18 oed.  
 
 
enquiries@thecommunicationtrust.org.uk 
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Cwrs  Cynnwys  Cymhwyster Hyd y cwrs  Tystiolaeth  

ELKLAN Cymorth 
Lleferydd ac Iaith ar 
gyfer  
Babanod 0 - 3 oed  

Cwrs ar gyfer staff sy'n 
gweithio mewn lleoliadau'r 
Blynyddoedd Cynnar er 
mwyn eu galluogi i 
ddatblygu sgiliau 
cyfathrebu babanod a 
phlant ifanc iawn. 

Caiff ei achredu drwy 
Apt Ed Awards 
(OCNSWR gynt)  
Dyfarniad Lefel 3 neu 
Lefel 2 ar gael. 
Bellach, mae'r ddwy 
lefel wedi'u cynnwys 
yn y Fframwaith 
Cymwysterau a 
Chredydau (QCF) 
Bydd angen cyflwyno 
portffolio o 
dystiolaeth.   
 

Deg sesiwn 
wythnosol ond gellir 
ei addysgu dros 
dridiau 
 
Mae cyrsiau          e-
ddysgu ar gael  

Mae Elklan yn nodi bod pob cwrs yn 
seiliedig ar dystiolaeth a'u bod yn 
addysgu strategaethau sydd wedi'u 
rhestru ar gronfa ddata What Works. 

 
www.elklan.co.uk 
 

Cymorth Lleferydd 
ac Iaith ELKLAN ar 

gyfer plant o dan 5 
oed 

Cwrs ar gyfer y rheini sy'n 
gweithio gyda phlant 2–5 
oed. Mae'n darparu 
gwybodaeth a 
strategaethau i ddatblygu 
sgiliau cyfathrebu pob 
plentyn ond yn enwedig y 
rheini sydd ag anghenion o 
ran lleferydd, iaith a 
chyfathrebu. 

Caiff ei achredu drwy 
Apt Ed Awards 
(OCNSWR gynt) 
 
Dyfarniad Lefel 3 neu 
Lefel 2 ar gael. 
Bellach, mae'r ddwy 
lefel wedi'u cynnwys 
yn y Fframwaith 
Cymwysterau a 
Chredydau (QCF). 
Bydd angen cyflwyno 
portffolio o dystiolaeth. 
 
 
 

Deg sesiwn 
wythnosol ond gellir 
ei addysgu dros 
dridiau  
 
Mae cyrsiau            
e-ddysgu ar gael 

Gellir gweld sylwadau yn gwerthuso'r 
cwrs ar wefan ELKLAN 
www.elklan.co.uk 
 
Mae Elklan yn nodi bod pob cwrs yn 
seiliedig ar dystiolaeth a'u bod yn 
addysgu strategaethau sydd wedi'u 
rhestru ar gronfa ddata What Works. 

Atodiad F: Hyfforddiant ar gyfer Ymarferwyr ym maes Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu 
 
 
 
 
wyr 
 

http://www.elklan.co.uk/
http://www.elklan.co.uk/
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Hanen Learning 

Language and 
Loving it  
 
 
 

Rhaglen i ddarparu 
strategaethau ymarferol 
sy'n seiliedig ar waith 
ymchwil i addysgwyr yn y 
Blynyddoedd Cynnar er 
mwyn iddynt fedru 
cynorthwyo pob plentyn yn 
y dosbarth i feithrin sgiliau 
ieithyddol a chymdeithasol. 

 
 

5-8 sesiwn hyfforddi 
dwys mewn grŵp 
(15-20 awr) 
4-6 sesiwn unigol i 
bob addysgwr yn 
seiliedig ar dapiau 
fideo ac adborth 

Gellir gweld crynodeb o'r gwaith ymchwil 
sy'n berthnasol i Learning Language and 
Loving ar wefan Hanen 

www.hanen.org 
 
 
 
 
 

Let’s Interact  

Fersiwn Gryno o 
Learning Language 
and Loving it wedi'i 
chymeradwyo gan 
Hanen 

Rhaglen i roi strategaethau 
ymarferol sy'n seiliedig ar 
waith ymchwil i addysgwyr 
yn y Blynyddoedd Cynnar 
er mwyn iddynt fedru 
cynorthwyo pob plentyn yn 
y dosbarth i feithrin sgiliau 
ieithyddol a chymdeithasol. 

 3 sesiwn grŵp tair 
awr yr un sy'n 
cynnwys cyfle i 
hunan fyfyrio o dan 
arweiniad ar sut y 
mae’r rheini sy’n 
cymryd rhan yn 
ymddwyn wrth  
ryngweithio, a hynny 
drwy ddefnyddio 
adborth fideo. 

Fe'i cyflwynwyd yng Nghynhadledd 
Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a 
Lleferydd – Mind the Gap – Putting 
Research into Practice: Medi 2014 
Tudalen 57  

ICAN Early Talk 
 

Hyfforddiant i 
Gefnogi Cyfathrebu. 

 

 

 
 
 

 
 
Cwrs cychwynnol/trosolwg 
ar gyfer pobl sy'n gweithio 
gyda phlant oedran cyn 
ysgol er mwyn rhoi'r sgiliau 
angenrheidiol i ymarferwyr 
greu amgylchedd sy'n 
cefnogi cyfathrebu. 
 
 
 

  
 
 
Un diwrnod 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tystiolaeth ddangosol ar wefan What 
Works 

 
OPM (2011). Summary report: evaluation 
of I CAN’s  Early Talk 0-3 programme, 
sydd i’w weld yma: 
http://www.ican.org.uk. Whitmarsh, J., 
Jopling, M. & Hadfield, M. (2010). I 
CAN’s Early Talk Programme: 
Independent evaluation of the impact o1f 
early talk on addressing speech, 
communication and language needs in 

http://www.hanen.org/
http://www.ican.org.uk/
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Hyfforddiant Uwch ar 
Gyfathrebu 

 

 

 

 

Gweithio gyda phlant 
o dan 3 oed – 
Dulliau cadarnhaol o 
gefnogi datblygiad o 

ran cyfathrebu 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cwrs ar gyfer y rheini sy'n 
gweithio gyda phlant oed 
cyn ysgol. Mae'n adeiladu 
ar sgiliau lleferydd, iaith a 
chyfathrebu sydd gan blant 
eisoes. Hefyd mae'n fwriad 
gan y cwrs i ddatblygu 
sgiliau ymysg ymarferwyr i 
gefnogi plant sydd wedi'u 
nodi â mân anghenion 
lleferydd, iaith a 
chyfathrebu neu anghenion 
cymedrol. 
 

 

Cwrs yw hwn ar gyfer 
ymarferwyr sy’n rhoi 
cymorth i deuluoedd, a'r 
bwriad yw sicrhau bod 
rhieni’n rhoi gwell  
cefnogaeth i blant 
ddatblygu eu sgiliau 
cyfathrebu cynnar. Mae'n 
cynnwys peth gwybodaeth 
ar gyfer ymarferwyr sy'n 
cynnal yr adolygiad Plentyn 

 
 
 
 
 
 
 
Un diwrnod  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un diwrnod  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sure Start Children’s Centre Settings. 
Research report DFE R077. Nottingham: 
Yr Adran Addysg 
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Gweithio gyda rhieni 
i Gefnogi Datblygiad 
plant o dan 3 oed 

 

 
 

Iach pan fo plant yn 2-21/2 

oed. 

Cwrs yw hwn ar gyfer 
ymarferwyr sy’n rhoi 
cymorth i deuluoedd, a'r 
bwriad yw sicrhau bod 
rhieni’n rhoi gwell  
cefnogaeth i blant 
ddatblygu eu sgiliau 
cyfathrebu cynnar. Mae'n 
cynnwys peth gwybodaeth 
ar gyfer ymarferwyr sy'n 
cynnal yr adolygiad Plentyn 
Iach pan fo plant yn 2-21/2 
oed. 

 
 
 
Un diwrnod  

Lefel 3: Cefnogi 
sgiliau lleferydd, 
iaith a chyfathrebu 
plant a phobl ifanc 

Mae'r Dyfarniad hwn yn 
berthnasol i ymarferwyr 
mewn amrywiaeth eang o 
leoliadau, gan gynnwys y 
blynyddoedd cynnar, 
ysgolion cynradd ac 
uwchradd, ac ar draws nifer 
o swyddi. Mae’n bosibl ei 
fod arbennig o briodol ar 
gyfer ymarferwyr sy'n 
gweithio yn y blynyddoedd 
cynnar neu'n gwneud 
gwaith cynorthwyol mewn 
ysgolion megis 
cynorthwywyr addysgu neu 
staff cymorth dysgu. 
 

Mae'r Dyfarniad hwn 
wedi'i achredu gan 
CACHE ac Apt Ed 
Awards ac mae wedi'i 
dderbyn ar y 
Fframwaith 
Cymwysterau a 
Chredydau. Mae'r 
cymhwyster hwn yn 
werth 65 o gredydau 

 

 http://www.thecommunicationtrust.org.uk/ 

 

Afasic Cymru  Cwrs yw hwn ar gyfer y 
bobl hynny sy’n eiriolwyr ar 

 Cwrs 3 awr am ddim http://www.afasiccymru.org.uk/training/ 

 

http://www.thecommunicationtrust.org.uk/
http://www.afasiccymru.org.uk/training/
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ran plant a phobl ifanc er 
mwyn gwella'u 
hymwybyddiaeth o 
anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu. Gallai’r 
eiriolwyr hynny gynnwys: 
rhieni, gofalwyr, gofalwyr 
maeth ac asiantaethau 
maethu, Ymwelwyr Iechyd, 
y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a 
Gwasanaethau ar gyfer 
Dysgu Saesneg fel Iaith 
Ychwanegol, gweithwyr 
chwarae, gweithwyr achos 
cyfiawnder ieuenctid. 
Nod y cwrs: 
Beth yr ydym yn ei feddwl 
wrth gyfeirio at sgiliau 
lleferydd, iaith a 
chyfathrebu? 
Sut mae mynd ati i nodi 
problemau posibl? 
Beth fedrwch chi ei wneud 
– tynnu sylw at ychydig o 
strategaethau allweddol a 
allai fod yn ddefnyddiol ichi 
yn syth yn ystod eich 
gwaith. 

Mae rhai ardaloedd Dechrau'n Deg wedi llunio pecynnau hyfforddi anffurfiol, pwrpasol. Dylai'r pecynnau hyn fod yn hyrwyddo 
egwyddorion sy’n seiliedig ar dystiolaeth.   




