
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen 
 

Canfyddiadau Allweddol ynghylch 
Lles ac Ymglymiad Plant  

Crynodeb o’r Ymchwil                                Ymchwil gymdeithasol                              Rhif: 44/2014 

Canfyddiadau Allweddol 

 

• Roedd arsylwadau gan ymchwilwyr ar 

ymglymiad a lles plant unigol yn y dosbarth (gan 

ddefnyddio Graddfeydd Leuven) yn amrywio yn ôl y 

math o addysgeg yr oedd y plentyn yn destun iddo ar y 

pryd. 

• Roedd y defnydd ar ran fwyaf o ddulliau 

addysgu y Cyfnod Sylfaen yn gysylltiedig â lefelau 

ychydig yn uwch o les a/neu ymglymiad gan blant, ac 

roedd hyn i’w weld ar draws holl grwpiau blwyddyn y 

Cyfnod Sylfaen. 

• Roedd y prif gysylltiadau cadarnaf rhwng 

addysgeg ac ymglymiad/lles i’w gweld mewn 

gweithgareddau corfforol, gweithgareddau 

archwilio a dewis gan y plentyn. 

• Roedd mwyafrif helaeth yr ymarferwyr a 

rhanddeiliaid a fu’n rhan o gyfweliadau ac arolygon 

o’r farn bod dulliau addysgu y Cyfnod Sylfaen yn gallu 

gwella ymglymiad a lles plant yn y dosbarth. 

• Fodd bynnag, mae cyfweliadau ag athrawon 

Blwyddyn 3 yn awgrymu oni bai bod addysgeg 

Cyfnod Allweddol 2 yn parhau i ddatblygu tueddfryd 

dysgu cadarnhaol, gellid colli buddion posibl y Cyfnod 

Sylfaen. 

 

 

Mae’r Cyfnod Sylfaen (a gyflwynwyd yn 

2008) yn cynnig cwricwlwm o ddysgu 

trwy brofiad, sy’n briodol yn 

ddatblygiadol, i blant 3 i 7 oed yng 

Nghymru. Nod y gwerthusiad 

annibynnol (dan arweiniad WISERD), a 

gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, 

yw gwerthuso pa mor dda y caiff ei roi 

ar waith, beth fu ei effaith, a ffyrdd o’i 

wella. Mae’r gwerthusiad tair blynedd 

yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau 

cymysg ar raddfa genedlaethol a lleol. 

 

Dyma un o bedwar papur sy’n 

canolbwyntio ar effaith. Mae’n 

defnyddio 239 o arsylwadau ar 

ddosbarthiadau a lleoliadau, 357 o 

gyfweliadau ag ymarferwyr, 604 o 

ymatebion gan ysgolion a lleoliadau i 

arolwg a 671 o ymatebion i Arolwg 

Blwyddyn 2, saith grŵp ffocws 

Blwyddyn 2, a 37 cyfweliad ag 

Awdurdodau Lleol a phedwar cyfweliad 

â lleoliadau nas cynhelir. 
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Canfyddiadau Allweddol Pellach 

 

Awgrymodd arsylwadau gan 

ymchwilwyr1 fod dewis gan y 

plentyn a dulliau addysgu 

archwiliol, corfforol, ac 

uniongyrchol yn gysylltiedig â lefel 

uwch o ymglymiad a lles. 

 

Roedd dulliau addysgu 

ymarferol, cwestiynu agored, 

cydweithio rhwng cymheiriaid a 

gweithio mewn grwpiau bychain 

yn gysylltiedig â lefel uwch o 

ymglymiad (ond nid lefel uwch o 

les, o reidrwydd). 

 

Roedd profiadau dysgu yn yr 

awyr agored yn gysylltiedig â lefel 

uwch o les (ond nid lefel uwch o 

ymglymiad, o reidrwydd). 

 

Dywedodd ymarferwyr a 

rhanddeiliaid allweddol a fu’n rhan 

o gyfweliadau ac arolygon fod plant 

yn mwynhau cael cyfle i ddatblygu 

sgiliau (a dysgu o 

gamgymeriadau) mewn grwpiau 

bychain. 

 

                                                
1
 Arsylwadau ar 3,343 o blant o 239 o 

arsylwadau dosbarthiadau/lleoliadau. 

Roedd myfyrdod (e.e. adolygu 

gweithgareddau) yn gysylltiedig â 

lefel is o ymglymiad a lles plant, ac 

fel arfer, fe’i cynhaliwyd ar ddiwedd 

sesiwn ac ar gyfer y dosbarth 

cyfan. 

 

Roedd presenoldeb athro (gydag 

ymarferwr ychwanegol neu beidio) 

yn gysylltiedig â lefel uwch o 

ymglymiad (ond nid lefel uwch o 

les, o reidrwydd), o gymharu â 

phresenoldeb ymarferwr 

ychwanegol yn unig. 

 

Roedd taflenni gwaith ac ‘addysgu 

uniongyrchol’ traddodiadol yn 

gysylltiedig â lefel is o les (ond nid 

lefel is o ymglymiad, o reidrwydd). 

 

Roedd y cysylltiad cryfaf gydag 

ymglymiad/lles ar gyfer 

rhyngweithiadau rhwng plant ac 

oedolion a rhwng plant a phlant. 

Er enghraifft, darganfuwyd bod 

ymglymiad plant 20% yn uwch, ar 

gyfartaledd, pan oedd yn 

gysylltiedig â rhyngweithio cynnes 

(yn hytrach nag oeraidd) rhwng 

oedolion a phlant. 

 

O gymharu, darganfuwyd bod 

ymglymiad plant 5% yn uwch, ar 
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gyfartaledd, pan oedd yn 

gysylltiedig â addysgu gweithgar yn 

gorfforol (yn hytrach nag 

anweithgar yn gorfforol). Dyma’r 

effaith fwyaf a gaiff addysgeg ar 

ymglymiad a lles. 

 

Er y cysylltiadau a welwyd rhwng 

addysgeg penodol ac 

ymglymiad/lles, ni ddarganfuwyd 

unrhyw gysylltiadau arwyddocaol 

rhwng arsylwadau ciplun o 

addysgeg cyffredinol dosbarthiadau 

ac agweddau plant yn arolwg 

Blwyddyn 2 tuag at yr ysgol, 

dysgu a/neu les. 

 

Fodd bynnag, awgrymodd 

trafodaethau grŵp ffocws Blwyddyn 

2 y gallai fod perthynas gadarnhaol 

rhwng arsylwadau byr o addysgeg 

cyffredinol dosbarthiadau a’r 

brwdfrydedd tuag at ddysgu 

ymhlith plant Blwyddyn 2. Efallai 

fod dull mwy ansoddol y grŵp 

ffocws yn gallu nodi’r cysylltiadau 

hyn yn well. 

 

Dywedodd disgyblion Blwyddyn 2 y 

Cyfnod Sylfaen a fu’n rhan o’r 

arolwg yn 2012/13 eu bod yn 

hoffi’r ysgol yn fwy na disgyblion 

Blwyddyn 2 Cyfnod Allweddol 1 a 

fu’n rhan o arolwg yn 2008 (hefyd 

yng Nghymru) fel rhan o Astudiaeth 

Carfan y Mileniwm.  

 

Fodd bynnag, roedd disgyblion 

Blwyddyn 2 y Cyfnod Sylfaen yn 

llai cadarnhaol ynghylch darllen, 

ac adroddont am fwy o broblemau 

ymddygiad a lefel is o les mewn 

bywyd cyffredinol (o gymharu â 

data Astudiaeth Carfan y Mileniwm 

2008). 

 

Mewn rhai dosbarthiadau ac 

ysgolion, cafwyd sgorau uwch ar 

gyfer yr arsylwadau o ymglymiad a 

lles plant nag mewn eraill (roedd y 

sgorau cyfartalog yn 3.57 a 3.63 yn 

y drefn honno, gydag 1 = isel iawn 

a 5 = uchel iawn). 

 

Fel arfer, roedd y sgorau ar gyfer 

arsylwadau ar ymglymiad a lles 

plant yn uwch i ferched nag ar 

gyfer bechgyn, ac roeddent fel arfer 

yn uwch mewn lleoliadau nas 

cynhelir a ariennir ac mewn 

dosbarthiadau meithrin ysgolion 

nag mewn dosbarthiadau Derbyn, 

Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2. 

 

Roedd y sgorau ar gyfer 

arsylwadau ar ymglymiad a lles 

plant yn is yn gyffredinol ar gyfer 
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‘Sgiliau Iaith, Llythrennedd a 

Chyfathrebu’ a hefyd ‘Datblygiad 

Mathemategol’ nag mewn rhai 

meysydd dysgu eraill. 

 

Awduron: Samuel Waldron, Mirain 

Rhys a Chris Taylor (Prifysgol 

Caerdydd). 

 

ISBN: 978-1-4734-1289-7 


