
Blynyddoedd Cynnar
Cymru 
Cynlluniwr Hyfforddiant yr
Hydref 2022



Polisïau / Gweithdrefn a Busnes
Llesiant - Byddwch eich gorau eich hunain 
Unigolion Iach a Hyderus
Wedi Ysbrydoli gan Gywreinrwydd
Dysgwyr Galluog Uchelgeisiol 
Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen

Croeso i gynlluniwr yr Hydref Blynyddoedd Cynnar Cymru. 

Nod y cynlluniwr hwn yw gwella datblygiad ac addysg y gweithlu
Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru trwy ddarparu cyfleoedd
hyfforddi o ansawdd da. Rydym yn gobeithio y bydd y cynlluniwr yn
gyfle i gefnogi addysgwyr a lleoliadau Blynyddoedd Cymru er mwyn
iddynt fod y gorau'r gallen nhw fod.

Rydym yn ymdrechu i ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi
eithriadol o effeithiol ac o ansawdd da er mwyn cael y llwyddiant
gorau posibl i blant a sicrhau fod pob plentyn yn gallu datblygu,
dysgu, cyflawni a rhagori. Gallwch bori fesul thema i nodi’r
cyfleoedd datblygu proffesiynol sydd orau i chi. Bydd cyfleoedd
ychwanegol yn cael eu hychwanegu drwy gydol y flwyddyn mewn
ymateb i adborth neu’n cael eu gyrru gan ein haelodau.

Cewch yr hyfforddiant o dan y penawdau canlynol:

Mae’n bosib archebu ein holl hyfforddiant a chyrsiau datblygu
proffesiynol ar lein ar:
https://www.earlyyears.wales/cy/datblygu%E2%80%99r-
gweithlu

Os ydych yn ddefnyddiwr newydd, cofrestrwch yn gyntaf ar:
https://www.earlyyears.wales/cy/aelodaeth

Cyflwyniad
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Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cadw’r hawl i ganslo cwrs os nad
yw’n hyfyw i’w redeg. Roedd y llyfryn hwn yn gywir ar adeg ei
gyhoeddi fodd bynnag, weithiau mae’r dyddiadau/lleoliadau’n
newid. Am yr wybodaeth fwyaf diweddaf ar ein holl gyrsiau ac i
archebu’ch lle, ewch at ein tudalen Cynllunydd Hyfforddiant 2022

Mae'r cyrsiau Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen yn cael eu
hariannu gan Llywodraeth Cymru ac ar gael i gefnogi lleoliadau wrth
ddarparu addysg gynnar. Bydd y cyrsiau hyn ar gael i ddechrau ar
gyfer lleoliadau sy’n cael eu hariannu i gynnig addysg, gydag unrhyw
le gwag ar ôl hynny’n cael ei gynnig i’r sector ehangach cyn i’r cwrs
gau. 

Mae lleoedd ar ein cyrsiau’n brin ac er mwyn sicrhau bod ein holl
aelodau’n gallu elwa o’r cynnig, codir ffi archebu o £5, ni fydd yn cael
ei ad-dalu i gynrychiolwyr nad ydynt yn troi fyny. Rydym ni’n falch
o’r hyfforddiant rydym yn ei ddarparu ac yn gofyn i chi roi 48 awr o
rybudd os byddwch yn canslo. Codir y ffi archebu lle a ffi’r cwrs, os
yn berthnasol, ar unrhyw un sy’n canslo y tu allan i hynny.
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Recriwtio’n Gywir 

Ar lein 

Trosolwg o’r Cwrs: 
Mae recriwtio’r person cywir wastad wedi bod yn her, ond yn y dyddiau hyn
mae’n teimlo hyd yn oed yn anoddach. Mae’r farchnad swyddi’n fywiog
gyda llawer o bobl eisiau newid swyddi, felly beth allwch chi ei wneud i
ddenu, dewis a chadw, nid unrhyw ymgeisydd ond yr ymgeisydd cywir? 
 Gweminar ryngweithiol 90 munud yw hon, yn cael ei rhedeg gan yr
arbenigwyr Adnoddau Dynol a chyfraith cyflogaeth, Darwin Gray.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mawrth 13 Medi
10.30yb - 12.00yp

Cost: 
£5.00 ffî archebu lle

Polisïau / Gweithdrefn a
Busnes

Archebwch lle ar lein
Rheoliadau Diogelu Data

Cyffredinol – Ei Gael yn Iawn! 
Ar lein 

Trosolwg o’r Cwrs: 
Mae’r sesiwn yn anelu at wella dealltwriaeth pobl o’r gofynion cyfreithiol mewn
perthynas â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a’r gweithrediadau sydd raid eu
gwneud i gydymffurfio. Bydd y sesiwn yn galluogi pobl i ddeall beth maen nhw’n
gorfod ei wneud yn well, a pham mae'n rhaid iddyn nhw ei wneud, er mwyn
casglu, defnyddio, storio, rhannu a chadw data personol. Bydd y sesiwn yn rhoi
cyngor ac arweiniad ar y defnydd o ddata personol a defnydd o’r cyfryngau
cymdeithasol a beth i wneud os oes toriad data. Bydd y sesiwn yn caniatáu i
bawb ofyn cwestiynau ynghylch unrhyw bryderon ynghylch y Rheoliadau Diogelu
Data Cyffredinol sydd ganddynt.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Llun 10 Hydref
1.30yp-3.30yp

Cost: 
£5.00 ffî archebu lle
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Gweithdy Datgelu 

Ar lein 

Trosolwg o’r Cwrs: 
Anelir y Gweithdai at Gyflogwyr, Rheolwyr a’r rhai sy’n gyfrifol am gymryd
penderfyniadau cyflogaeth, a’r rhai sy’n darparu gwybodaeth hanfodol i
gynorthwyo recriwtio diogelach. 
Bydd y gweithdy hwn yn trafod: Cyflwyniad i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
a’r manteision o ddeall y gwahanol lefelau o wiriadau Datgelu a Gwahardd a
phan mae cyflogwr yn gymwys am wiriad. Deall beth yw Gweithgaredd a
Reoleiddir a pha ymarferion recriwtio diogelach y gellid eu sefydlu i gael
gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn rhan ohonyn nhw.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mercher 21 Medi o
10.00yb - 11.30yp

Cost: 
£5.00 ffî archebu lle

 Gweithdy Gwahardd 
Ar lein

Trosolwg o’r Cwrs: 
Dylech fynychu’r gweithdy hwn os ydych yn Gyflogwr, Rheolwr neu’n gyfrifol am
gymryd penderfyniadau cyflogaeth.Cewch wybodaeth hanfodol i gynorthwyo
recriwtio diogelach ac mae’n anelu at archwilio a deall manteision y Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd a’r cyflogwr yn gweithio gyda’i gilydd, tri llwybr cyfeirio
gwahanol a pham y dylid cyflwyno at Ddatgelu a Gwahardd, gan gynnwys
cyfarfod â dyletswydd gyfreithiol. Bydd hefyd yn ystyried Gweithgaredd a
Rheoleiddio ac Ymddygiad Perthnasol a Phrawf Niwed.
Erbyn y diwedd bydd gennych ddealltwriaeth glir o’r canlyniadau o beidio â
gwneud cyfeiriadau gwahardd priodol a’r canlyniadau o gael eich cynnwys ar un
neu'r ddwy o Restrau Gwahardd.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mercher 28 Medi 
1.15yp - 3yp

Cost: 
£5.00 ffî archebu lle
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Diogelu - lefel cyflwyno

Ar lein 

Weithdrefnau Diogelu Cymru a thermau diogelu allweddol 
Yr angen i ganolbwyntio ar y plentyn wrth ddiogelu 
Y dangosyddion posibl o gamdriniaeth, esgeulustod a niwed, gan gynnwys
Camdriniaeth: Corfforol, Rhywiol, Domestig, Esgeulustod Emosiynol: Corfforol,
Emosiynol, Meddygol, Maethol, Goruchwyliol, Addysgol, Adnabyddiaeth 
Eu dyletswydd i adrodd yn ôl – pryd a sut i ymdrin ag amheuaeth amddiffyn, pryder
neu ddatgeliad, gan gynnwys cadw cofnodion, rhannu gwybodaeth a pharatoi
adroddiadau. 

Trosolwg o’r Cwrs: 
Nod y cwrs lefel cyflwyno yw sicrhau fod unrhyw un sy’n gweithio o fewn blynyddoedd
cynnar yn ymwybodol o’r wahanol agweddau a gofynion diogelu plant yng Nghymru -
gan sicrhau eu llesiant a’u gwarchod rhag niwed, y ddyletswydd i adrodd yn ôl ar unrhyw
bryderon a’r angen am weithdrefnau dilynol. 

Amcanion Dysgu: 
Ar ôl cwblhau’r cwrs bydd yr holl gyfranogwyr yn ymwybodol o:

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mercher 5 Hydref 
9.30yb – 12.30yp 

Cost: 
£15 Aelodau / £25 Rhai nad ydynt yn aelodau    

Archebwch lle ar lein
Rheoliadau Diogelu Data

Cyffredinol – Ei Gael yn Iawn! 
Ar lein 

Trosolwg o’r Cwrs: 
Mae’r sesiwn yn anelu at wella dealltwriaeth pobl o’r gofynion cyfreithiol mewn
perthynas â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a’r gweithrediadau sydd raid eu
gwneud i gydymffurfio. Bydd y sesiwn yn galluogi pobl i ddeall beth maen nhw’n
gorfod ei wneud yn well, a pham mae'n rhaid iddyn nhw ei wneud, er mwyn
casglu, defnyddio, storio, rhannu a chadw data personol. Bydd y sesiwn yn rhoi
cyngor ac arweiniad ar y defnydd o ddata personol a defnydd o’r cyfryngau
cymdeithasol a beth i wneud os oes toriad data. Bydd y sesiwn yn caniatáu i
bawb ofyn cwestiynau ynghylch unrhyw bryderon ynghylch y Rheoliadau Diogelu
Data Cyffredinol sydd ganddynt.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Llun 7 Tachwedd 5.00yp
– 7.00yh 

Cost: 
£5.00 ffî archebu lle
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Archebwch lle ar lein
Diogelu - Dilyn Adroddaid

Ar lein 

Trosolwg o’r Cwrs: 
Anelir y cwrs hwn at Bersonau Diogelu Dynodedig, Rheolwyr, Uwch Staff (unrhyw
un a ddisgwylir i gymryd rhan yn y broses Diogelu yn dilyn adroddiad). Nod y
cwrs hwn yw sicrhau fod y rhai sy’n cymryd rhan yn deall cyfnodau’r broses
ddiogelu yn dilyn adroddiad, eu swyddogaethau posibl a’r cyfrifoldebau ym mhob
cyfnod a ble i ganfod arweiniad a gwybodaeth bellach. 

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mawrth 29 Tachwedd
9.00 yb – 1.00 yp  

Cost: 
£25 Aelodau / £35 Rhai nad ydynt yn
aelodau
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Archebwch lle ar lein

Datblygu Deallusrwydd
Emosiynol yn y Blynyddoedd

Cynnar – mae hwn yn gwrs tair
rhan

Ar lein 

Darganfod sut i greu diben ar gyfer unrhyw ryngweithio / cyfathrebu a fydd yn eich
cefnogi chi a’r plant / cydweithwyr / rhieni i greu'r amgylchedd dysgu ysgogol, sy'n
meithrin gorau ym mhawb.
Deall y modelau sy’n cael eu defnyddio ar y cwrs er mwyn eich galluogi chi i wneud y
dewisiadau yn y funud a fydd yn eich cadw chi'r person rydych angen ei fod er mwyn
gwireddu’ch diben.
Dysgwch sut i greu amgylchedd meddylgar
Gwybod sut mae strwythur yn gallu’ch cefnogi chi a’r plant i gael y gorau allan o’r
amser rydych gyda nhw
Dod i ddeall eich teimladau chi ac eraill a’r ymddygiad a fydd yn eich helpu chi i fod â
chysylltiad mwy cydymdeimladol.
Creu eich cynllun ar gyfer trosglwyddo dysgu'n ymarfer
Teimlo’n fwy hyderus mewn sefyllfaoedd anodd 
I’ch galluogi chi i greu ‘Lle Pobl’ cynaliadwy

Trosolwg o’r Cwrs: 
Nodwch – bydd angen i chi fod yn bresennol ym mhob un o’r tri ac mae angen
cadw camerâu ymlaen ar gyfer y cwrs. Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i bobl sy'n
gweithio gyda phlant ifanc ddatblygu'u sgiliau, eu galluoedd, eu deallusrwydd
emosiynol eu hunain a dangos ymarfer gorau model rôl, hyd yn oed yn y
sefyllfaoedd mwyaf heriol, gyda chysondeb.

Dyddiad y Sesiwn: 
Dydd Iau 13 Hydref 
9:30yb-12:30yp
Dydd Iau 27 Hydref
9:30yb-12:30yh
 Dydd Iau 3 Tachwedd
9:30yb-12:30yp

Cost: 
£75.00 Aelodau / Rhai nad ydynt yn
aelodau £105.00

Llesiant – Byddwch eich
hunain gorau
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Cysylltiad Cyn Cywiriad 

Ar lein 

Trosolwg o’r Cwrs: 
Bydd yr hyfforddiant hwn yn cyflwyno syniadau i’r cynrychiolwyr trwy ddefnyddio
dulliau sail cysylltiad â pherthynol, a hefyd strategaethau rheoli ymddygiad mwy
traddodiadol, fel ffordd o hyrwyddo ymddygiad positif a chefnogi datblygiad
cymdeithasol-emosiynol, cadernid a llesiant plant.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Sadwrn 8 Hydref
9yb–1yp  

I Ddilyn: Sesiwn siarad
trwyddo:
Dydd Llun 17 Hydref 
6yp-7yh

Cost: 
£15 Aelodau / £25.00 Rhai nad ydynt yn
aelodau

Unigolion Iach a Hyderus
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Archebwch lle ar lein
Babi Actif a Chi

Canolfan Cymunedol Bridge
Between, Y Barri, CF63 4AT

Trosolwg o’r Cwrs: 
Mae’r hyfforddiant yn archwilio mewn dyfnder, datblygiad corfforol a
llythrennedd corfforol babanod a phlant ifanc yn ystod eu 1,000 diwrnod cyntaf.
Mae’n cefnogi’r dadansoddiad ynghylch pam fod ots am symudiad a
gweithgaredd corfforol yn ystod y 1,000 diwrnod cyntaf, gan gyfeirio at elfennau
mae angen i blant ifanc eu creu er mwyn sicrhau synnwyr ohonyn nhw yn eu
cyrff, yn eu perthynasau unigryw eu hunain gyda'r amgylchedd a'r oedolion
arwyddocaol a deunyddiau o fewn yr amgylchedd. Byddwch yn cynllunio ar gyfer
ymarferion chwarae symud ar hap ac wedi’u harwain y tu fewn ac yn yr awyr
agored, sy’n cefnogi patrymau symud unigryw babanod a phlant ifanc a’u
datblygiad niwroffisiolegol unigryw. Bydd yr holl gyfranogwyr yn derbyn pecyn
adnodd Babi Actif a Chi i fynd adre gyda nhw.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Sadwrn 22 Hydref
9:30yb-12:30yp

Cost: 
£10 Aelodau / £20 Rhai nad ydynt yn
aelodau 

Archebwch lle ar lein
Chwarae, Symud, Ffynnu 

Gymnasteg Nedd Afan, SA11 1NJ

Trosolwg o’r Cwrs: 
Bydd yr hyfforddiant yn rhoi i’r ymarferwyr yr wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau i
gefnogi plant i fod yn ‘gwbl gorfforol’. Mae’n plymio mewn i ddatblygiad corfforol,
fel un o bum llwybr datblygiadol y cwricwlwm. Yn y plymio rydym hefyd yn
archwilio beth mae’n ei olygu i ddarparu cyfleoedd pedagogaidd ar gyfer
llythrennedd corfforol yn y cwricwlwm ac yn ystyried y cyfleoedd mae oedolion
mewn lleoliad blynyddoedd cynnar a chymuned y lleoliad, yn gallu cael eu
cefnogi eu datblygiad corfforol a llythrennedd corfforol unigryw eu hunain. 

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mawrth 25 Hydref 
9:30yb-12:30yp

Cost: 
£10 Aelodau / £20 Rhai nad ydynt yn
aelodau 
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Archebwch lle ar lein
Babi Actif a Chi

Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y
Gymuned, CF83 1BJ

Trosolwg o’r Cwrs: 
Mae’r hyfforddiant yn archwilio mewn dyfnder, datblygiad corfforol a
llythrennedd corfforol babanod a phlant ifanc yn ystod eu 1,000 diwrnod cyntaf.
Mae’n cefnogi’r dadansoddiad ynghylch pam fod ots am symudiad a
gweithgaredd corfforol yn ystod y 1,000 diwrnod cyntaf, gan gyfeirio at elfennau
mae angen i blant ifanc eu creu er mwyn sicrhau synnwyr ohonyn nhw yn eu
cyrff, yn eu perthynasau unigryw eu hunain gyda'r amgylchedd a'r oedolion
arwyddocaol a deunyddiau o fewn yr amgylchedd. Byddwch yn cynllunio ar gyfer
ymarferion chwarae symud ar hap ac wedi’u harwain y tu fewn ac yn yr awyr
agored, sy’n cefnogi patrymau symud unigryw babanod a phlant ifanc a’u
datblygiad niwroffisiolegol unigryw. Bydd yr holl gyfranogwyr yn derbyn pecyn
adnodd Babi Actif a Chi i fynd adre gyda nhw.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Sadwrn 26 Tachwedd
9:30yb-12:30yp

Cost: 
£10 Aelodau / £20 Rhai nad ydynt yn
aelodau 

Archebwch lle ar lein
Chwarae, Symud, Ffynnu 

Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug,
Ffordd Wrecsam, CH7 1HT

Trosolwg o’r Cwrs: 
Bydd yr hyfforddiant yn rhoi i’r ymarferwyr yr wybodaeth, y sgiliau a’r
agweddau i gefnogi plant i fod yn ‘gwbl gorfforol’. Mae’n plymio mewn i
ddatblygiad corfforol, fel un o bum llwybr datblygiadol y cwricwlwm. Yn y
plymio rydym hefyd yn archwilio beth mae’n ei olygu i ddarparu cyfleoedd
pedagogaidd ar gyfer llythrennedd corfforol yn y cwricwlwm ac yn ystyried
y cyfleoedd mae oedolion mewn lleoliad blynyddoedd cynnar a chymuned
y lleoliad, yn gallu cael eu cefnogi eu datblygiad corfforol a llythrennedd
corfforol unigryw eu hunain. 

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Gwener 18 Tachwedd
9:30yb-12:30yp

Cost: 
£10 Aelodau / £20 Rhai nad ydynt yn
aelodau 
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Bocs Botymau Penigamp Mam-
gu! Y perffaith amherffaith - byd

swynol rhannau rhydd! 
gyda Nia Beynon 

Cwrt Insole, Heol y Tyllgoed,
Llandaf, Caerdydd CF5 2LN

Trosolwg o’r Cwrs: 
Rhannau Rhydd – Pam? Beth? Sut? Cyfleoedd dysgu eithaf yn y
blynyddoedd cynnar.

Fe wyddom nad yw hwn yn syniad newydd, ond gallai fod yr adnodd
chwarae nad yw’n derbyn y sylw dyladwy yn y sector blynyddoedd cynnar!
Os ydych yn credu fod plant angen cyfle i gael eu cyflwyno gyda chyfleoedd
di-ri er mwyn dylunio, creu a dysgu ond yn ansicr ble i ddechrau neu eisiau
dysgu sut mae plant yn elwa go iawn o chwarae rhannau rhydd, yna dewch
draw i'r sesiwn hon i gael eich ysbrydoli ymhellach! Dysgwch sut mae’r
ymarfer gorau yma’n gallu cael ei gyflwyno yn eich amgylchedd
blynyddoedd cynnar chi bron am ddim cost neu’n hollol am ddim, a sut y
gallwch chi fel oedolyn cefnogol, ddod i ddeall yn well sut mae plant yn
gallu cael eu cefnogi yn eu chwarae i wella canlyniadau ‘dysgu ac addysgu’.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Iau 29th Medi
6yp-8yh

Cost: 
£20 Aelodau / £25 Rhai nad ydynt yn
aelodau

Ysbrydolwyd gan
Gywreinrwydd
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Archebwch lle ar lein

Caru’r Iaith! Teimlo wedi’ch nerthu i
ddefnyddio'r Gymraeg ac ieithoedd eraill 

gyda Nia Beynon
Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt,

Wrecsam, LL11 4ED

Trosolwg o’r Cwrs: 
Ydych chi erioed wedi ystyried sut beth yw siarad mwy nag un iaith? Dywed ymchwil fod
gennym gyfle yn y blynyddoedd cynnar i gyflwyno iaith arall yn rhwydd i blant ac, mae
hynny'n newid eu hymennydd mewn ffordd bositif am byth!

Yn y sesiwn hyfforddi hon, byddwn yn edrych ar fanteision dwyieithrwydd (a mwy!) ac os
yw'n cael ei gyflwyno ar oedran cynnar, sut mae hyn yn gallu newid bywydau plant am
byth.

Byddwch yn cael eich cyflwyno i ddetholiad ysbrydoledig o ganeuon, storïau a geiriau
Cymraeg newydd y gallwch eu profi mewn amgylchedd diogel, yn barod at ddychwelyd
at eich lleoliad i ymarfer gyda’r plant!

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Iau 13 Hydref 
9:30yb-12:30yp

Cost: 
£20 Aelodau / £30 Rhai nad ydynt yn
aelodau

Archebwch lle ar lein

Cael yr amgylchedd cywir! Creu
amgylchedd blynyddoedd cynnar o ansawdd

ble mae plant ac ymarferwyr yn ffynnu 
gyda Nia Beynon
Ysgol Rougement

Ffordd Malpas, Casnewydd, NP20 6QB 

Trosolwg o’r Cwrs: 
Cael yr amgylchedd cywir! Creu amgylchedd blynyddoedd cynnar o
ansawdd ble mae plant ac ymarferwyr yn ffynnu  Mae’r amgylchedd yn
chwarae rôl allweddol mewn datblygiad. Byddwn yn ymchwilio i’r ‘tri
amgylchedd’ ac yn canfod ffyrdd o addasu ymarfer presennol i dalu sylw i
anghenion presennol y plant ac ymarferwyr. 

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mawrth 22 Tachwedd
6yp-8yh

Cost: 
£20 Aelodau / £30 Rhai nad ydynt yn
aelodau
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Archebwch lle ar lein

Caru’r Iaith! Teimlo wedi’ch nerthu i
ddefnyddio’r Gymraeg ac ieithoedd

eraill
gyda Nia Beynon

Canolfan Busnes a Thechnoleg
Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad

Mynach, Hengoed, CF82 7FN

Trosolwg o’r Cwrs: 
Ydych chi erioed wedi ystyried sut beth yw siarad mwy nag un iaith? Dywed
ymchwil fod gennym gyfle yn y blynyddoedd cynnar i gyflwyno iaith arall yn
rhwydd i blant ac, mae hynny'n newid eu hymennydd mewn ffordd bositif
am byth!

Yn y sesiwn hyfforddi hon, byddwn yn edrych ar fanteision dwyieithrwydd
(a mwy!) ac os yw'n cael ei gyflwyno ar oedran cynnar, sut mae hyn yn gallu
newid bywydau plant am byth.

Byddwch yn cael eich cyflwyno i ddetholiad ysbrydoledig o ganeuon,
storïau a geiriau Cymraeg newydd y gallwch eu profi mewn amgylchedd
diogel, yn barod at ddychwelyd at eich lleoliad i ymarfer gyda’r plant!

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Iau 1 Rhagfyr 
9:30yb-12:30yp

Cost: 
£20 Aelodau / £30 Rhai nad ydynt yn
aelodau
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Rhyngweithiau Positif 

Ar lein 

Trosolwg o’r Cwrs: 
Bydd y cwrs hwn yn archwilio sut mae plant yn dysgu iaith a chyfnodau
datblygu, y defnydd o strategaethau rhyngweithio effeithiol a sut i gefnogi
plant i ddatblygu eu sgiliau iaith.

Bydd y sesiwn yn cynnwys ystafelloedd neilltuo a fideos.

Dyddiad y sesiwn:  
Dydd Mawrth 27 Medi 9:30yb-
11:30yb 

Cost: 
£5.00 Aelodau / £10.00 Rhai nad ydynt yn
aelodau

Dysgwyr Galluog Uchelgeisiol

 
Arsylliadau o Ansawdd 

Ar lein 

Beth yw arsylwad o ansawdd?
Pam ydym ni’n arsylwi a beth rydym yn gallu ei ddysgu o arsylwadau.
Awgrymiadau am ysgrifennu arsylwadau o ansawdd

Trosolwg o’r Cwrs: 
Mae arsylwi’n declyn hanfodol sy’n helpu ymarferwyr i dalu sylw i
anghenion datblygiad blynyddoedd cynnar. Mae’r cwrs yn archwilio’r
pynciau canlynol:

Bydd y sesiwn yn cynnwys ystafelloedd neilltuo a fideos.

Dyddiad y sesiwn:  
Dydd Mawrth 27 Medi 
1yp-3yp

Cost: 
£5.00 Aelodau / £10.00 Rhai nad ydynt yn
aelodau
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Ymddygiad dwy flwydd oed 

Ar Iein

Trosolwg o’r Cwrs: 
Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar sut mae ymarferwyr blynyddoedd
cynnar yn gallu gweithio'n effeithiol gyda rhai dwy flwydd oed. Bydd yn
edrych ar ddatblygiad plentyn ac yn ystyried anghenion plant dwy flwydd
oed a’r goblygiadau ar gyfer ymarfer. Mae’r cwrs yn anelu at ystyried
anghenion plant dwy oed, datblygu dealltwriaeth o'r ffordd orau o’u
cefnogi a nodi sut i ddarparu profiadau effeithiol ar eu cyfer.
Bydd y sesiwn yn cynnwys ystafelloedd neilltuo a fideos.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Iau 6 Hydref 
9:30yb-11:30yb 

Cost: 
£5.00 Aelodau / £10.00 Rhai nad ydynt yn
aelodau

 
Y Cyfan ynghylch Ddatblygiad
Plentyn – Cyfnod nid Oedran 

Ar Iein

Trosolwg o’r Cwrs: 
Mae’r cwrs hwn yn trafod y pwysigrwydd o ddeall datblygiad plentyn er
mwyn ein galluogi i gefnogi taith ddatblygiadol plant yn effeithiol Mae'r
cwrs yn anelu at archwilio meysydd datblygiad, cerrig milltir allweddol a’r
patrymu datblygu ynghyd â nodi dylanwadau allweddol ar ddatblygiad, yn
bositif ac yn negyddol.
Trafod sut y gallwn ni gefnogi datblygiad a nodi anghenion datblygiadol.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Iau 6 Hydref 
1yp-3yp

Cost: 
£5.00 Aelodau / £10.00 Rhai nad ydynt yn
aelodau
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Archebwch lle ar lein
Sgyrsiau anodd gyda Rhieni 

Ar Iein

fwy o hyder i siarad trwy amrywiaeth o sefyllfaoedd anodd gyda rhieni
dealltwriaeth o sut i ddefnyddio cofnodion plant i gefnogi sgyrsiau a chodi
pryderon
Dealltwriaeth glir o iaith briodol
Rhychwant o strategaethau ar gyfer senarios posibl

Trosolwg o’r Cwrs: 
Bydd y cwrs hwn yn trafod y ffordd orau o gysylltu â rhieni gan ddefnyddio
strategaethau cyfathrebu effeithio wedi’u dylunio i adeiladu hyder a darparu
modelau ar gyfer adeiladu pwyntiau allweddol. Bydd hefyd yn ystyried rôl yr
anfonwr a rôl y derbyniwr, iaith corff a sgiliau gwrando.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn bydd gan y cyfranogwyr:

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Llun 21 Tachwedd 
6yp-8yh

Cost: 
£10.00 Aelodau / £15.00 Rhai nad ydynt
yn aelodau

Archebwch lle ar lein
Dull ymarferol o Adrodd Stori
gyda Laura Henry-Allain MBE

Ar Iein

Trosolwg o’r Cwrs: 
Yr awdur rhyngwladol arobryn a’r ysbrydoliaeth y tu ôl i JoJo and Gran Gran,
Daddio & Co, My Skin, Your Skin.
Mae’r cwrs hwn yn anelu at ysbrydoli ymarferwyr Ysbrydoli a Nerthu i ddarparu
cyfleoedd ystyrlon, dilys i blant a theuluoedd i adnabod eu hunain mewn
llenyddiaeth ac i ddathlu eu hunigrwydd gan ddefnyddio’r eirfa gywir am ein
gwahaniaethau anhygoel.Bydd Laura’n rhoi enghreifftiau o sut mae ymarferwyr
yn gallu egluro ac ateb cwestiynau am hiliaeth, pan nad yw’n briodol a beth allai’r
plant ei wneud os ydyn nhw yn ei weld neu’n cael profiad ohono gan ddefnyddio
iaith hygyrch, gydag enghreifftiau perthnasol i helpu plant ifanc.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Iau 20 Hydref 
6yp-8:30yh

Cost: 
£15 Aelodau / £25 Rhai nad ydynt yn
aelodau 
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Cymraeg mewn Gofal - Matt

Anthony
Ar Iein

Trosolwg o’r Cwrs: 
Ymunwch â Matt Anthony, Swyddog Datblygu'r Gymraeg Blynyddoedd
Cynnar Cymru i drafod ac archwilio Deddfwriaeth, Polisi Llywodraeth
Cymru a Safonau'r Gymraeg a sut mae'r rhain yn berthnasol i hawliau'r
plentyn yn ogystal â dulliau sy'n gallu cael eu defnyddio i hyrwyddo ac
annog defnydd o’r Gymraeg yn eich lleoliad.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mercher 14 Medi 
4yp-6yp

Cost: 
£5.00 ffî archebu lle

 
Cymraeg in Care - Matt Anthony

Ar Iein

Trosolwg o’r Cwrs: 
Ymunwch â Matt Anthony, Swyddog Datblygu'r Gymraeg Blynyddoedd
Cynnar Cymru i drafod ac archwilio Deddfwriaeth, Polisi Llywodraeth
Cymru a Safonau'r Gymraeg a sut mae'r rhain yn berthnasol i hawliau'r
plentyn yn ogystal â dulliau sy'n gallu cael eu defnyddio i hyrwyddo ac
annog defnydd o’r Gymraeg yn eich lleoliad.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mercher 5 Hydref 
6yp-8yh

Cost: 
£5.00 ffî archebu lle
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Nodi anghenion, sgiliau a chynnydd
dysgwyr trwy arsylwi a chynllunio –

Debbie Keyte-Hartland
Ar Iein

Trosolwg o’r Cwrs: 
Bydd y weminar hon yn helpu cyfranogwyr i asesu a gwerthuso’u systemau
o arsylwi a chynllunio. Does yr un ffordd orau un, ond mae yna bethau
cyffredin ar draws y dulliau sy'n canolbwyntio ar y plentyn sy'n eich
galluogi chi i fod y gorau gallwch fod ochr yn ochr â'r plant yn eu dysgu a'u
datblygu. Wrth osod y plant yng nghanol arsylwi a chynllunio gallwch nodi’r
glir eu hanghenion, sgiliau a chynnydd mewn dysgu sy’n cyfareddu ac sy’n
anodd ei wrthod.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mercher 21 Medi
4yp-6yp 

Cost: 
Yn rhad ac am ddim

Rhwydwaith Rhagoriaeth y
Cyfnod Sylfaen  
Mae’r cyrsiau hyn ar gael i leoliadau sy’n cael eu
cyllido i gynnig addysg.
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Archebwch lle ar lein

Chwarae a Dysgu yn yr Awyr Agored: 
 Ymgysylltu datblygu’r dychymyg,
creadigrwydd a chywreinrwydd -

Debbie Keyte - Hartland
Ar Iein

Trosolwg o’r Cwrs: 
Ystyrir chwarae a dysgu yn yr awyr agored yn rhan hanfodol o’r diwrnod a dylai
fod cyn hired ac mor gyfoethog â phosibl.  Ond nid yw llawer o leoliadau wedi’u
gosod mewn coedwigoedd enfawr neu gyda gerddi sy’n llifo neu hyd yn oed
digon o le patio i sefyll arno, heb sôn am ddatblygu dychymyg, creadigedd a
chywreinrwydd plant.  Mae hynny’n golygu eich bod chi fel ymarferwyr
blynyddoedd cynnar, yn gorfod bod yn greadigol ac yn arloesol ynghylch sut
rydych yn meddwl am yr awyr agored ac am natur fel gofyniad arwyddocaol ac
fel rhan o gwricwlwm eang ac wedi’i gydbwyso.  Yn y weminar hon, bydd
cwestiynau a syniadau’n cael eu rhannu i helpu pob lleoliad, waeth beth yw eich
daearyddiaeth neu’ch cymuned, i feddwl ynghylch sut mae’ch plant yn gallu cael
mynediad at chwarae a dysgu yn yr awyr agored a chyda natur.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mercher 19 Hydref 4yp-
6yp 

Cost: 
Yn rhad ac am ddim  

Archebwch lle ar lein
Dysgu Sgematig – Stella Louis

Ar Iein

Trosolwg o’r Cwrs: 
Mae babanod a phlant ifanc yn pasio trwy gyfnod penodol a phwysig iawn
o ddatblygu a dysgu. Mae’n cael ei alw’n sgemas. Trwy ail adrodd eu
gweithredoedd megis colli neu daflu pethau ar lawr, mae plant yn dechrau
deall eiddo deunyddiau. Mae hyn yn broses raddol o ail adrodd profiadau
a chasglu gwybodaeth sy’n arwain at blant yn ennill gwybodaeth a
dealltwriaeth ynghylch cydsyniadau penodol, yn eu galluogi i wreiddio
dysgu, dyna pam mae sgemas mor bwysig.

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mawrth 8 Tachwedd
9:30yp-3:30yp 

Cost: 
Yn rhad ac am ddim
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Archebwch lle ar lein

Adeiladau Hyder adeg Archwiliad:
Mynegi eich gweledigaeth, addysgeg

ac ymarfer mewn datblygu dysgu dilys
ac ystyrlon - Debbie Keyte - Hartland

Ar Iein

Trosolwg o’r Cwrs: 
Mae Pedwar Diben Cwricwlwm Newydd Cymru’n ein gwahodd i gyd i feddwl am
blant fel dysgwyr iach, uchelgeisiol a galluog, fel cyfranwyr creadigol, yn chwarae
rhan lawn mewn bywyd trwy fod yn foesegol ac yn llawn gwybodaeth am eu
dinasyddiaeth o Gymru a’r byd. Bydd dealltwriaeth o’ch cyd-destun lleol mewn
perthynas â’r Pedwar Diben yn eich helpu i adeiladu’ch addysgeg, cwricwlwm a
gwerthoedd a ddylai pob un bod yn llawn gwybodaeth o leisiau'ch plant. 

Yn y gwemiar hon byddwch yn dadansoddi, yn dysgu ac yn archwilio’r themâu
allweddol hyn er mwyn ystyried beth rydych chi’n feddwl y dylech feddwl amdano
a gwneud i fynegi’ch addysgeg, eich gwerthoedd a’ch gweledigaeth yn hyderus ar
gyfer cwricwlwm eang ac wedi’i gydbwyso sy’n llawn gwybodaeth o leisiau’r plant. 

Dyddiad y sesiwn: 
Dydd Mercher 16 Tachwedd
4yp-6yp 

Cost: 
Yn rhad ac am ddim
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