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Celf yn y Blynyddoedd 
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3  Cyflwyniad 
4  engage yn y celfyddydau creadigol
5 Ynglŷ n â’r Cyfnod Sylfaen
6 Ymweld ag orielau gyda phlant bach
9 Gofodau dysgu creadigol 
11  Celf ar draws y cwricwlwm
 12 Celf ar gyfer datblygiad creadigol
 14  Celf ar gyfer datblygiad personol a 

chymdeithasol, lles ac amrywiaeth diwylliannol 
 17 Celf ar gyfer iaith, llythrennedd a chyfathrebu
 20 Celf ar gyfer gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd 
 22 Celf ar gyfer datblygiad corfforol
 23 Celf ar gyfer datblygiad mathemategol 
24 Oedolion a’u rolau
25  Arlunwyr yn gweithio mewn lleoliadau  

Blynyddoedd Cynnar 
27 Diogelu plant
28 Ehangu effaith y prosiectau 
29 Adnoddau a darllen ymhellach 
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Mae’r pecyn cymorth hwn yn 
cynnig syniadau yngly ̂  n â sut 
i ddefnyddio gwaith celf ac 
orielau fel mannau cychwyn 
ar gyfer addysgu a dysgu 
plant rhwng 3 a 7 oed.
Daw’r holl syniadau’n uniongyrchol o brofiadau 
athrawon, artistiaid ac addysgwyr orielau sy’n 
ymwneud â rhaglen ymchwil gweithredol a gafodd ei 
chynnal rhwng 2005 a 2009. Wedi eu hariannu gan 
engage a saith awdurdod lleol yng Nghymru, daeth 
artistiaid, orielau a safleoedd blynyddoedd cynnar at 
ei gilydd i archwilio sut y gallai plant ddysgu drwy 
gyfrwng celf yng nghyd-destun y cwricwlwm Cyfnod 
Sylfaen newydd yng Nghymru. Ym mhob prosiect, 
gweithiodd artist gyda phlant yn yr oriel ac yn ôl yn yr 
ysgol. Dyfeisiwyd ac arweiniwyd gweithgareddau gan 
artisiaid, athrawon a chynorthwywyr dosbarth. 
Dogfennwyd a gwerthuswyd prosiectau yn eang. 

Dangosodd yr ymchwil gweithredol bod ymweliadau 
ag orielau a gweld gwaith celf drostynt eu hunain yn 
cynnig mannau cychwyn a chyfeiriadau ysbrydoledig  
i blant; gan ysgogi dysgu ar draws y cwricwlwm.  
Am astudiaethau achos a mwy o wybodaeth am 
ddarganfyddiadau ymchwil ewch i wefan engage 
www.engage.org.

‘Pan sylweddolom sawl maes 
dysgu roeddem yn eu trafod, 
sylweddolom nad diwrnod 
celf oedd hwn ond diwrnod 
Cyfnod Sylfaen.’ 
Athro Dosbarth Derbyn 
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engage, National Association 
for Gallery Education, sy’n 
cefnogi mynediad a 
mwynhad o’r celfyddydau 
gweledol drwy addysg oriel.
Mae engage yn gweithio mewn pedwar prif faes:

•  Datblygiad Proffesiynol ar gyfer y rhai hynny 
sy’n gweithio mewn addysg oriel – cynadleddau, 
seminarau, rhaglenni hyfforddi a chymorth cyfoedion

•  Eiriolaeth – hyrwyddo rôl unigryw addysg oriel i’r 
ariannwyr a phenderfynwyr a dylanwadu ar bolisi  
ac ymarfer 

•  Ymchwil – prosiectau a rhaglenni addysg oriel 

•  Lledaenu – rhannu arfer da drwy gyfnodolyn 
ddwywaith y flwyddyn, cyhoeddiadau, gwefan  
a digwyddiadau 

Mae gan engage 1,100 o aelodau yn y DU ac yn 
rhyngwladol. Mae artistiaid, athrawon a staff orielau 
ymhlith yr aelodau. 

Am fwy o wybodaeth ynglŷ n ag engage a rhaglen 
ymchwil gweithredol engage yn y Cyfnod Sylfaen 
ewch i www.engage.org.uk 
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Y Cyfnod Sylfaen yw’r fframwaith cwricwlwm 
statudol ar gyfer plant rhwng 3 a 7 oed yng 
Nghymru. 

Cyflwynwyd y Cyfnod Sylfaen i bob plentyn 3-4 oed ym 
mis Medi 2008 ac wedyn i grwpiau hŷ n flwyddyn ar ôl 
blwyddyn, er mwyn ei weithredu’n llawn i blant 7 oed o 
fis Medi 2011. Mae arweiniad gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru1 yn disgrifio sut mae’r Cyfnod Sylfaen 
yn annog agwedd hyblyg at ddysgu sy’n cwrdd ag 
anghenion pob plentyn, beth bynnag yw graddfa a 
phatrwm datblygiad. 

Mae cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen yn pwysleisio: 
•  Mai chwarae ddylai fod yn brif gyfrwng ar gyfer dysg 

plentyn
•  Pwysigrwydd creu amgylcheddau dysgu sy’n ysgogi 

datblygiad plentyn a’i chwilfrydedd naturiol i archwilio 
a dysgu

•  Canologrwydd datblygiad a lles emosiynol plant
•  Pwysigrwydd darparu amrywiaeth gyfoethog o 

gyfryngau ac adnoddau gall y plant eu defnyddio i 
archwilio a mynegi eu hunain

•  Parch at syniadau, diddordebau a ffurf mynegiant 
unigol plant 

•  Y dylai dysgu ddigwydd drwy gydbwysedd o 
weithgareddau wedi’u hysgogi gan blant ac wedi’u 
harwain gan oedolion 

•  Dylai dysgu fod yn gyfannol yn hytrach na 
chyfyngedig i un maes cwricwlaidd yn unig

Mae saith Maes Dysgu yn y Cyfnod Sylfaen, sef: 
•  Datblygiad creadigol 
•  Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac 

amrywiaeth diwylliannol
•  Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu 
•  Datblygu’r Gymraeg 
•  Datblygiad mathemategol 
•  Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd 
•  Datblygiad corfforol

1 (2006) Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3 i 7 oed yng 
Nghymru Llywodraeth Cynulliad Cymru 
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Gall mynd â phlant bach i oriel ymddangos yn 
dasg ddigon digalon. Fodd bynnag, gwelwyd pa 
mor werthfawr y gallai’r profiad fod drwy gyfrwng 
y gwaith ymchwil. Dyma rai syniadau i’ch 
cynorthwyo gyda chynllunio ymweliad.

Dewis arddangosfeydd 
Bydd plant yn canfod eu hymatebion eu hunain i beth 
bynnag maent yn ei weld, felly does dim angen pendroni 
ynglŷ n â dewis yr arddangosfa sy’n iawn ar eich cyfer 
chi. Eich rôl fel oedolyn yw cefnogi ac ehangu ymatebion 
greddfol y plant, felly does dim angen i chi fod yn 
arbenigwr ar y gwaith sy’n cael ei arddangos. 

Pryd i ymweld
Mae’n hawdd tybio mai’r adeg orau i ymweld ag oriel 
yw ar ddechrau prosiect. Fodd bynnag, yn aml mae’n 
werthfawr i blant wneud eu gwaith perthynol eu hunain 
yn gyntaf. Yn y modd hwn, byddant yn gweld 
cysylltiadau gyda’u gwaith eu hunain ac yn teimlo llai o 
angen i efelychu’r hyn mae’r artistiaid wedi ei wneud.

Yn ystod un prosiect, arbrofodd plant gyda chymysgu 
tywod â phaent. Roedd hon yn dechneg a ddefnyddiwyd 
gan yr artist roeddent am ymweld ag ef. O ganlyniad i 
hyn, roedd gan y plant gysylltiad uniongyrchol â’r 
peintiadau ac roedd ganddynt syniadau da ynglŷ n â’r 
modd roedd yn creu ei waith. Mewn prosiect arall, 
gwnaeth plant olion gyda phaent ac mewn past blawd, 
cyn iddynt weld peintiadau yn darlunio olion a llwybrau. 



Ail-ymweliadau 
Os yw’r oriel gerllaw, ystyriwch  
ail-ymweliad. Pan fydd y plant yn 
dychwelyd i weld yr un arddangosfa ar  
ôl creu eu gwaith eu hunain fe sylwch ar 
newidiadau yn eu geirfa a’u hyder.

Gwneud y mwyaf o ymweliadau  
i orielau 
Cynlluniwch eich ymweliad i ganiatáu plant 
archwilio ar eu cyflymdra eu hunain. 
Gwnewch yn siŵ  r bod gennych ddigon o 
weithgareddau byr ac amrywiol yn barod. 
Gallai’r rhain gynnwys gweithgareddau fel:

•  Dewis eu hoff waith celf a siarad amdano 
•  Heriau – allwch chi ddod o hyd i rywbeth 

coch/ bach iawn/ anferth’ ac ati 
•  Cymryd ffotograff o’u dewis hwy o  

waith celf 
•  Defnyddio symudiad corfforol i archwilio 

gofod pensaernïol
•  Edrych ar yr adeilad o’r tu allan ac  

o’r tu fewn 
•  Gweithgareddau celf ymarferol 

Creu celf yng ngofod yr oriel 
Gyda chelf yn cael ei arddangos o’u 
cwmpas a digonedd o le, gall orielau 
fod yn llefydd bendigedig i blant greu 
celf. Bydd y rhan fwyaf o orielau’n 
cefnogi hyn. Yn syml, darperwch yr 
adnoddau a rhowch ryddid i blant 
ddatblygu eu syniadau a’u cysylltiadau 
eu hunain gyda’r celf maent yn ei weld. 

Gallai’r gweithgareddau gynnwys:
•  Lluniadu a braslunio – gan 

ddefnyddio darnau mawr o bapur ar 
y llawr, er enghraifft

•  Rhwygo a thorri papur i wneud 
siapau 

•  Gludwaith dros dro gan ddefnyddio 
gwrthrychau glân a deunyddiau fel 
rhubanau, gwlân, cerrig, cregyn neu 
bapur tusw
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Cysylltu celf â phrofiadau go iawn 
Meddyliwch am ffyrdd y gallwch ddod â 
gwaith celf yn fyw drwy wneud 
cysylltiadau gwirioneddol â phrofiadau 
bywyd y plant. 

Yn ystod un prosiect, aeth y plant i’r 
traeth. Yna, yn yr oriel, roeddent yn llawn 
cyffro pan welsant beintiad o’r union un 
traeth roeddent wedi ymweld ag ef. 

Atgoffa’r plant am eu hymweliad  
Mae bob amser yn werthfawr i gynnig 
ffyrdd gall plant eu defnyddio i fyfyrio 
dros eu hymweliadau. Gwnewch 
arddangosfa o luniau o’r plant yn yr oriel 
neu rhowch nhw mewn llyfr neu ffolder. 
Prynwch gardiau post o waith celf a 
lamineiddiwch y cardiau. Cadwch y rhain 
o fewn cyrraedd i’r plant wrth iddynt 
wneud gwaith creadigol. Yn ogystal, yn 
aml bydd orielau’n barod i ddarparu 
delweddau jpeg i’w harddangos ar sgrin. 

Yr awydd i gyffwrdd 
Her nifer o orielau yw’r awydd greddfol 
sydd gan blant i gyffwrdd y gwaith celf 
maent yn eu gweld. Ystyriwch gael rhai 
gwrthrychau perthnasol gerllaw y gallant 
eu trin a’u trafod. Yn dilyn hyn, gallwch 
drafod gyda’r plant pam mae rhai 
gwrthrychau yn fwy gwerthfawr nag eraill 
ac ni ellir eu cyffwrdd. 
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Mae creu’r gofodau iawn ar gyfer gwaith 
creadigol yn agwedd hanfodol o ran dull y  
Cyfnod Sylfaen. Er mai ar gyfer gwaith yn yr 
ystafell ddosbarth yn bennaf y bwriedir yr adran 
hon, mae hefyd yn darparu deunydd cnoi cil ar 
gyfer orielau hefyd. 

Amgylcheddau dysgu creadigol 
Dylai ystafelloedd dosbarthiadau blynyddoedd cynnar 
gael ‘darpariaeth barhaus’ o ddeunyddiau ac offer ar 
gyfer datblygiad creadigol. P’un ai bod gennych ddigon 
o le a system storio pwrpasol neu droli â thybiau hufen iâ 
arno, dylai’r lle hwyluso mynediad annibynnol at 
ddeunyddiau ac offer a’r cyfle i blant ddarganfod eu 
gwaith eu hunain ac i ddal ati gyda hynny. Yn ogystal, 
dylid darparu atgynyrchiadau o waith celf neu luniau o’r 
plant ar eu hymweliad â’r oriel. Ar ôl ymweliad ag oriel, 
gallai’r ardaloedd hyn gynnwys ‘darpariaeth well’ o 
ddeunyddiau mwy arbennig, neu newydd, neu 
anghyffredin a gafodd eu hysbrydoli’n arbennig gan y 
gwaith celf. 
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Adnoddau gwell
Mae’n bwysig cyflwyno adnoddau, 
deunyddiau ac offer newydd a chyffrous 
wrth ehangu datblygiad creadigol plant. 
Nid oes rhaid i’r broses o wella’r 
ddarpariaeth barhaus fod yn un ddrud. 
Gofynnwch i rieni a ffrindiau gasglu 
deunyddiau sgrap. Holwch am eich banc 
adnoddau sgrap lleol. Gwnewch ffrindiau 
gyda busnesau lleol sy’n gwaredu 
deynyddiau a allai fod yn ddefnyddiol i chi. 

Gellir defnyddio bag o wlân neu rubannau 
i ‘ddarlunio’. Gellir casglu gwastraff papur 
a dorrwyd i fyny ar gyfer gweithgaredd 
flaenorol a’u defnyddio i greu 
cyfansoddiadau. Gellir creu patrymau 
drwy ddefnyddio gwrthrychau bob dydd 
sydd i’w cael o amgylch yr ystafell 
ddosbarth. Yn ogystal, meddyliwch am 
bethau sgleiniog, pethau tryloyw a lliwiau 
anarferol. 

Gall ehangu’r ddarpariaeth olygu eich bod 
yn gorfod cyfyngu ar ddewisiadau. 

Mewn un prosiect rhoddwyd dim ond 
deunyddiau gwyn i’r plant eu defnyddio. 
Roedd rhain yn amrywio o ran siâp a 
gwead ac arlliw. Roedd hyn yn 
cynorthwyo plant i feddwl ac ystyried 
newidiadau cynnil o ran lliw. 

Chwiliwch am gyfleoedd i blant 
ddefnddio offer a deunyddiau ‘go iawn’. 

Yn ystod gweithdy mewn un oriel cafodd 
y plant gyfle i ddefnyddio peiriant print a 
chafodd y plant gyfle i greu printiadau gan 
ddefnyddio offer sgrin-brintio go iawn.

 

Defnyddio amgylchedd yr ysgol  
yn greadigol 
Meddyliwch yn greadigol ynglŷ n â sut 
y gellir defnyddio rhannau eraill o’r 
ysgol. Mae gweithio allan yn yr awyr 
agored yn galluogi plant i weithio heb 
ofidio am greu annibendod, i weithio 
ar raddfa fwy ac i wneud cysylltiadau 
â’r byd naturiol. Meddyliwch am 
weithgareddau creadigol sy’n 
adeiladu ar fwynhad plant wrth 
iddynt ddarganfod a chasglu 
gwrthrychau naturiol. 

Yn aml, defnyddiwyd neuaddau 
ysgolion i greu darnau mawr o 
waith celf, hyd yn oed os oeddent 
yn waith celf dros dro a gliriwyd i 
ffwrdd ar ôl cymryd ffotograffau 
ohono. Defnyddiwyd waliau allanol 
i osod darnau mawr o bapur ar 
gyfer dylunio arnynt, a defnyddiwyd 
gofodau iard chwarae ar gyfer 
peintiadau ar raddfa fawr, gwaith 
adeiladu a gwaith sy’n creu llanast.
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Canolbwyntio ar y broses yn hytrach na’r 
cynnyrch terfynnol 
Caniatewch i blant weithio ar eu casgliadau eu 
hunain, yn hytrach nag ar gynnyrch terfynnol a 
benderfynwyd o flaen llaw. Edrychwch ar y 
‘canlyniadau’ fel yr hyn gall plant eu hennill drwy’r 
broses o archwilio a gwneud, nid yr hyn maent yn ei 
gynhyrchu yn y pen draw. 

Gwerthfawrogwch syniadau ac archwiliadau plant 
Parchwch lwybrau plant a’u darganfyddiadau unigol. 
Anogwch rhain, hyd yn oed pan maent yn 
ymddangos yn anghonfensiynol i lygaid oedolyn. 

Yn ystod un prosiect cysylltodd un plentyn gyfres 
o olwynion car tegan i lwmpyn o glai, gan 
ddarganfod sut i gysylltu deunyddiau a dysgu am 
gydbwysedd. 

Ysgogi gwahanol ddysgwyr 
Cydnabyddwch bod plant yn ymateb i wahanol fathau 
o weithgareddau a darperwch ar gyfer gwahanol 
fathau o anghenion creadigol. Bydd rhai plant yn 
ymateb i brofiadau cyffyrddol sy’n creu llanast, tra 
byddai’n well gan eraill bod yn dwt a glân. Dewch i 
adnabod anghenion eich plant a meddyliwch am 
herio ynghyd â darparu ar gyfer eu dewisiadau.

Denu plant i mewn 
Meddyliwch am ffyrdd i ddenu yn hytrach na 
chyfarwyddo plant i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau creadigol. Ar adegau byddai eistedd 
a chreu rhywbeth eich hunan fel artist neu athro yn 
ddigon i adeiladu diddordeb. Does dim niwed mewn 
awgrymu bod plant yn troi eu dwylo at rywbeth 
newydd. Fodd bynnag, gwnewch hi’n hollol glir iddynt 
nad oes rhaid iddynt aros os nad ydynt yn dymuno. 

Mewn nifer o brosiectau, cafodd y plant ryddid 
llwyr i ddewis, ac yn aml dewisodd y bechgyn 
beidio â chymryd rhan. Fodd bynnag, os 
gofynnwyd i bob un ohonynt gymryd rhan ar y 
cychwyn ond rhoddwyd y dewis iddynt adael 
pryd bynnag roeddent yn dymuno gwneud, yn 
aml y bechgyn oedd fwyaf brwdfrydig yn eu 
hymrwymiad a’r bechgyn arhosodd hwyaf. 
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Cael cydbwysedd rhwng 
gweithgareddau a gychwynwyd  
gan blant a’r gweithgareddau  
dan arweiniad oedolion 
Mae dysgu effeithiol yn digwydd wrth i 
blant gael dewis beth i’w wneud ac yn 
ymuno â gweithgareddau a’u gadael 
pryd bynnag maent yn dymuno felly. 
Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig 
cyflwyno plant i ddeunyddiau newydd 
a’u prosesu drwy weithgareddau 
strwythuredig dan arweiniad oedolyn. 
Lle bynnag y bo’n bosibl, gellir 
ychwanegu’r gweithgareddau hyn at 
eich darpariaeth barhaus fel bod plant 
yn gallu parhau i archwilio a defnyddio’r 
sgiliau newydd hyn. 

Gwneud llanast 
Lle bynnag y bo’n bosibl gadewch i 
blant archwilio gweithgareddau hyd at  
y pwynt o greu ‘llanast’ neu ‘ddinistrio’. 
Yn dilyn hyn, gallwch siarad â nhw am 
bryd y byddent wedi bod yn hapus i 
orffen, gan y bydd hyn yn gymorth 
iddynt ddechrau gwneud eu 
penderfyniadau eu hunain. Mae tynnu 
lluniau o’r broses hon yn gymorth mawr. 

Diwedd un prosiect, lle dyluniwyd 
gwaith golosg cywrain, oedd ei 
orchuddio’n gyfan gwbl yn ddu. Tra 
roedd yr oedolion i gyd yn siomedig 
oherwydd bod dyluniadau hardd y plant 
wedi eu colli, roedd y plant yn gyffro i 
gyd am iddynt droi’r papur yn hollol ddu. 

Mawr a bach 
Meddyliwch am weithgareddau a fydd yn 
caniatau plant i brofi gweithio ar raddfa 
fawr iawn ac ar raddfa fach iawn. 

Yn ystod un prosiect anogwyd plant i 
ddefnyddio brwshys bach ac i wneud y 
marciau lleiaf posibl. Mewn un arall, 
defnyddiodd plant frwshys paent wedi eu 
clymu i ddarnau o bren er mwyn creu 
marciau mawr iawn. 

Gwaith celf dros dro 
Does dim rhaid gosod gwaith celf plant. 
Meddyliwch am y gwerth sydd i greu 
gwaith celf ‘heb lud’ drwy osod 
gwrthrychau ar gefndir. Yn aml, wrth i 
ddarlun plentyn newid mae ystyron yn 
datblygu ac mae stori’n cael ei datgelu. 
Gellir cadw cofnod o’r camau hyn drwy 
dynnu lluniau. 

Mewn nifer o brosiectau, crëwyd gwaith 
celf allan o ddeunyddiau naturiol gan 
gynnwys cerrig bach, jync, papur tusw, 
tecstiliau, rhuban, llinyn, botymau a 
mwclys. 

Datblygu geirfa gelf 
Peidiwch â bod ofn cyflwyno geiriau ac 
ymadroddion arbenigol celf. Os cyflwynir y 
rhain o fewn cyd-destun profiadau go iawn, 
byddant yn cael eu dysgu mewn modd 
ystyrlon a bydd y plant yn eu mwynhau. 
Gwnewch yn siwr bod plant yn eu 
defnddyio’n rheolaidd yn ystod eu gwaith. 
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Ymdrin â themâu sensitif 
Gall arddangosfeydd a gwaith celf gyflwyno themâu 
heriol. Yn hytrach na chilio rhag y materion hyn, 
defnyddiwch waith celf i sôn am ofnau plant. Ystyriwch 
sut y gellir trafod hyn yn effeithiol ac yn sensitif. 

Roedd un arddangosfa o beintiadau o goetiroedd 
gwag, tywyll a thân. Neulltiwyd amser i archwilio’r 
teimladau roedd y rhain yn eu rhoi i’r plant. 

Yn ystod ymweliad ag oriel, roedd yr athro’n gwybod y 
byddai’r plant yn gallu mynd mewni dwnel tywyll. Cyn 
yr ymweliad aeth y plant i ystafell dywyll eu hysgol gan 
drafod eu teimladau ynglŷ n â thywyllwch. 

Yn ystod un prosiect gwelodd y plant arddangosfa o 
anifeiliaid wedi eu stwffio, ac ysgogodd hyn drafodaeth 
ynglŷ n â’r gwahaniaeth rhwng ‘byw’ a ‘marw’.

Hyrwyddo ymdeimlad o hunan-les
Mae’n bwysig cydnabod yr ymdeimlad o les a 
boddhad llwyr mae plant yn eu hennill o ymweld ag 
orielau, gweld celf ac ymgolli yn eu creadigrwydd. 
Rhannwch y ‘waw ffactor’ gyda’r plant wrth iddynt 
fwynhau bod mewn oriel ac anogwch y plant i 
fwynhau’r gofod. Anogwch y plant i fwynhau 
pleserau synhwyrus deunyddiau celf. 

Cyfrifoldeb ac annibyniaeth 
Heriwch y plant i gymryd cyfrifoldeb a datrys 
problemau drostynt eu hunain. Wrth sefydlu 
gweithgareddau meddyliwch sut y gallai plant fod  
ar eu hennill drwy gymryd rhan weithredol. 

Yn ystod un prosiect, gofynnwyd i blant rolio darn 
mawr o bapur allan yn iard yr ysgol ar ddiwrnod 
gwyntog. Fel rheol, oedolyn fyddai wedi gwneud 
hyn. Roedd yr her yn gyfoethog o ran dysgu am 
gydweithredu a datrys problemau. 



Gweithio mewn timau  
Meddyliwch am sut y gall 
gweithgareddau creadigol gynnig 
cyfleoedd i blant weithio mewn grwpiau 
ac mewn parau, gan helpu ei gilydd a 
datrys problemau gyda’i gilydd. 

Yn aml, gofynnwyd am gydweithio fel 
tîm oherwydd graddfa’r gwaith 
creadigol. Mewn un prosiect, roedd yn 
rhaid i blant weithio gyda’i gilydd i rolio 
olwyn anferth i greu printiadau. 

Pan roedd deunydd yn anodd i’w 
dorri, anogwyd y plant i’w ddal yn dynn 
ar gyfer eraill er mwyn gwneud y 
gwaith o’u torri’n haws.

Celf fel ffordd i mewn 
Gall gweithgareddau gweledol a 
synhwyraidd gynnig ffordd effeithiol i 
blant sy’n eu chael hi’n anodd i 
gyfathrebu drwy gyfrwng geiriau. 
Defnyddiwch gelf a gweithgareddau 
creadigol fel dulliau i ‘ganfod y ffordd i 
mewn’ at y plant hynny sy’n ei chael 
hi’n anodd. Gellir defnyddio’r 
strategaethau a’r llwyddiannau hyn yn 
y dyfodol ac adeiladu arnynt mewn 
trafodaeth gyda’r plentyn. 

Yn ystod un prosiect, cafodd bachgen, 
a oedd yn ei chael hi’n anodd 
cymdeithasu a chyfathrebu ag eraill, 
foment lle y torrodd drwy’r rhwystrau 
hyn wrth droelli rhubanau yn yr awyr 
gyda phlentyn arall er mwyn pleser. 

Gwerthfawrogi syniadau unigol 
Dathlu ymatebion anghonfensiynol neu 
anghyffredin a gwerthfawrogi’r ffordd 
wahanol mae plant yn gwneud pethau. 
Mae hyn o bwys wrth adeiladu hunan-
barch plant. 
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Meddwl a rhesymu beirniadol 
Oherwydd y gall gwaith celf fod yn 
gymhleth a haniaethol ar adegau, mae 
orielau’n lleoedd rhagorol i blant roi 
cynnig ar eu sgiliau meddwl a rhesymu.

Ar nifer o’r ymweliadau oriel, anogwyd y 
plant i weithio allan drostynt eu hunain yr 
hyn roeddent yn edrych arno neu sut y 
crëwyd gweithiau celf. 

Ymwybyddiaeth ddiwylliannol
Gall celf gynnig cyfleoedd ardderchog i 
blant ddechrau adeiladu ymwybyddiaeth 
o draddodiad a gwahaniaeth diwylliannol. 
Edrychwch am weithiau lle mae’r artistiaid 
yn gwneud cyfeiriadau at hanes 
diwylliannol a straeon a chaniatewch i 
blant wneud eu dehongliadau eu hunain 
o’r hyn maent yn gweld. 

Yng Nghonwy, roedd y gweithiau celf a 
welodd y plant yn ystod eu hymweliad 
â’r oriel yn cyfeirio at hanesion y 
Mabinogion, ac felly’n cynnig profiad 
pwysig o’r ‘Cwricwlwm Cymreig’.  
Roedd y plant wedi eu cyfareddu gan  
y symbolau a’r delweddau Celtaidd yn  
y peintiadau gan greu eu syniadau eu 
hunain ynglŷ n â’r hyn roedd yr hanesion 
o bosibl yn dweud. 

Dathlu’r canlyniadau 
Anogwch ymdeimlad y plant o hyder a 
lles drwy ddathlu’r canlyniadau. 
Cymerwch amser i edrych ar yr hyn 
mae’r plant wedi ei gyflawni a siaradwch 
am yr hyn maent wedi ei gyflawni. 

Creodd nifer o ysgolion arddangosfa o 
luniau o brosesau creadigol y plant. 
Cynhaliodd llawer o ysgolion 
arddangosfeydd yn dogfenni’r 
gweithgareddau, a gwahoddwyd y  
rhieni i’r rhain. 



C
el

f a
r g

yf
er

 ia
ith

, l
ly

th
re

nn
ed

d 
a 

ch
yf

at
hr

eb
u

Siarad am weithiau celf 
Os ydych yn trafod gweithiau celf gan artistiaid neu’r 
plant eu hunain, gall siarad amdanynt ysgogi defnydd 
dychmygus a hyderus o iaith, yn enwedig lle mae plant 
ynghlwm wrth eu syniadau eu hunain. Defnyddiwch 
gwestiynau penagored i ymestyn iaith ddisgrifiadol plant:

Sut deimlad sydd iddo?   
Beth ydych am ei wneud nesaf?  
Pa fath o farc wnaeth eich bys chi?  
Pa ran yw eich hoff ran?  
Beth ddefnyddiwyd i’w wneud?  
Beth allwch chi ei weld?  
I ble rydych chi’n meddwl mae’r olion hyn yn 
arwain?  

Datblygu sgiliau rhesymu 
Gall trafod a gwneud synnwyr o weithiau celf  
gynnig cyfleoedd effeithiol i ddatblygu sgiliau rhesymu 
plant. Defnyddiwch gwestiynau i annog plant i weithio 
pethau allan. 

Dinosor yw e.
Pam ydych chi’n credu mai dinosor yw e?
Mae’n grychiadau i gyd.     
Ydych chi wedi gweld dinosor byw?
Na, mae pob dinosor wedi marw.   
Sut ydych chi’n meddwl wnaethon nhw gymryd y 
ffotograff hwn?
Nid dinosor yw e, gallai fod yn grocodeil; maen nhw 
fel dinosoriaid.
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Siarad â gweithio 
Anogwch blant i siarad tra eu bod 
ynghlwm wrth weithgareddau creadigol. 
Gellir defnyddio’r hyn rydych yn ei 
glywed wrth wrando ar sylwadau a 
deialog, i ymestyn syniadau creadigol 
plant a’u defnydd o’r iaith lafar. 

Rhoi cyfarwyddiadau 
Ffordd dda o ysgogi plant i ddatblygu eu 
sgiliau siarad a gwrando yw gofyn i grŵ p 
addysgu proses maent wedi ei gweld i 
grŵ p arall o blant. 

Yn ystod yr un broses, dangoswyd  
sut i osod a defnyddio gwasg argraffu 
broffesiynol i grŵ p o blant. Yn dilyn 
hyn, gofynnwyd i’r grŵ p addysgu’r  
grŵ p nesaf ynglŷ n â’r ffordd roedd  
yn gweithio. 

Datblygu geirfa 
Meddyliwch am eiriau celf y gellir eu 
cyflwyno, eu profi a’u hatgyfnerthu.  
Gall celf fod yn gyfrwng i blant brofi  
ystyr geiriau mewn ffordd gorfforol. 

Allwch chi wneud rhai marciau sy’n 
lympiog / danheddog / sgrialog?

Allwch chi ddylunio’n ysgafn iawn /  
neu bwyso’n galed iawn? 

Dyma linellau hardd. Sut fyddech  
chi’n eu disgrifio nhw? 

Cysylltiadau ag ysgrifennu 
Mae celf ac ysgrifennu yn ffurfiau 
symbolaidd a graffig o gyfathrebu. Mae 
plant ifanc ond yn dechrau gweld y 
gwahaniaeth rhyngddynt. Dylid annog 
creu marciau rhydd fel y gellir archwilio’r 
tebygrwydd a’r gwahaniaeth rhwng 
dylunio ac ysgrifennu. 

Yn ystod un prosiect roedd plant yn 
defnyddio rhubanau i greu 
‘dyluniadau’, pan ddechreuon nhw 
adnabod a chreu gwahanol lythrennau 
o’u gwirfodd. Anogodd yr athro hwn, 
gan ehangu’r archwilio hwn. 



Adolygu gwaith 
Gellir gwella ar ddatblygiad iaith plentyn 
wrth adolygu gwaith a lluniau fel grŵ p 
neu’n unigol gydag artistiaid ac athrawon. 
Mae’r trafodaethau hyn yn cynnig cyfle i 
glywed hanesion disgrifiadol plant ynghyd 
â chyfle i ymarfer geirfa newydd, gan 
hyrwyddo sgiliau siarad a gwrando. 

Datblygiad ychwanegol o iaith 
Gall celf gynnig cyfrwng gwerthfawr  
gall plant ei ddefnyddio i edrych ar y  
byd fel un o nifer o ieithoedd. 
Meddyliwch am sut y gellir cefnogi a 
datblygu iaith gyntaf plentyn. 

Mewn llawer o brosiectau penderfynwyd 
dewis artist oedd yn siarad Cymraeg. Yn 
ogystal, roedd nifer o swyddogion yr oriel 
addysg yn siarad Cymraeg ac roeddent 
yn gallu gweld defnydd o’r iaith ar 
arwyddion a labeli o amgylch yr oriel. 

Defnyddiwyd strategau penodol i 
ddatblygu geirfa Gymraeg y plant,  
yn enwedig o amgylch themâu a 
chysyniadau celf. Cyflwynwyd geiriau 
Cymraeg newydd yn yr ystafell 
ddosbarth ac fe’u clywyd yn cael eu 
defnyddio unwaith yn rhagor yng  
nghyd-destun yr oriel. 
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Dysgu ynglŷ n ag ardal
Mae ymweliadau ag orielau ac arddangosfeydd yn 
cynnig cyfleoedd da i’r plant ddod i adnabod eu hardal. 
Mae hyd yn oed y daith i’r oriel yn gyfle i ddysgu. 
Siaradwch am y profiad gyda’r plant a thrafodwch yr 
hyn maent yn tybio yw oriel. 

Ar un ymweliad i’r oriel, treuliodd y plant ychydig o 
amser y tu allan yn ystyried yr adeilad, beth allai fod a 
beth allent eu darganfod y tu fewn iddo. Oherwydd ei 
ddrysau coch, roedd un plentyn yn tybio eu bod yn 
ymweld â gorsaf dân.

Meddwl am y byd
Fel rheol, mae arddangosfeydd a gweithiau celf yn 
drawsgwricwlaidd o’u hanfod, gan gynnig sbardun 
cychwyn da i blant archwilio themâu ynglŷ n â’r byd o’u 
hamgylch.

Mewn un oriel, roedd lawer o beintiadau o dirlun 
Cymru. Roedd y plant wrth eu boddau gyda 
phortreadau o ffermwyr Cymru yn enwedig. Ehangwyd 
ar hyn drwy ddarganfod dillad priodol er mwyn gwisgo 
i fyny ynddynt. Yn dilyn hyn, buont yn lluniadu 
portreadau o’i gilydd. 

Archwilio’r byd mewn ffyrdd gweledol a chyffyrddol 
Gall gweithgareddau celf helpu plant i wneud cysylltiad 
uniongyrchol iawn gyda deall a gwerthfawrogi’r 
amgylchedd naturiol. 

Yn ystod un prosiect, roedd plant yn gallu dylunio gyda 
golosg ar y creigiau yn ystod ymweliad â’r traeth. Yn 
ogystal, defnyddiwyd clai i brintio ac i beintio ar y 
creigiau. 

Dod wyneb yn wyneb â deunyddiau newydd 
Rhowch amser i blant archwilio deunyddiau celf a’u 
nodweddion. Siaradwch â hwy ynglŷ n â’r hyn maent 
yn ei ddarganfod wrth weithio. 

Canolbwyntiodd un prosiect ar glai. Yn gyntaf, torrodd 
plant ddarn o glai cadarn, a chawsant hwn yn anodd. 
Yn dilyn hyn, buont yn archwilio beth a ddigwyddai 
petai’n cael ei gymysgu â dŵ  r. Yn nes ymlaen, 
darganfu’r plant sut roedd yn caledu a sut roedd  
modd ei danio. 
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Archwilio beth i’w wneud 
Oni bai ei fod yn niweidiol neu 
beryglus, rhan bwysig o annog plant i 
archwilio a deall eu byd yw eu caniatáu 
i ddarganfod sut mae deunyddiau’n 
ymddwyn, hyd yn oed os yw’n creu 
llanast ym marn oedolion. 

Yn ystod un prosiect, mwynheuodd 
plant ddarganfod sut roedd papur a 
wlychodd yn y glaw yn troi’n  
papier-mâché. Llwyddodd grŵ p  
arall o blant beintio ar ddarn o bapur 
nes iddynt ddifetha’r papur yn 
chwilfriw. Darganfyddodd un plentyn 
y gallai wasgu’r llifyn allan o beli lliw 
ac ar glau, gan amlygu’r patrymau 
roedd wedi eu creu. Tra roeddent yn 
golchi eu dwylo, darganfyddodd un 
grŵ p bod cymysgu dŵ  r â sialc yn 
creu paent. 
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Defnyddio ystod o offer 
Meddyliwch am sut y bydd yr ystod o offer rydych yn eu 
cynnig yn ysgogi plant i ddatblygu eu sgiliau motor 
cywrain a bras. Peidiwch ag ofni cyflwyno heriau corfforol. 

Cafodd grŵ p o blant gyfle i ddefnyddio gwasg argraffu 
fawr ac roedd yn rhaid iddynt weithio’n galed i droi’r 
ddolen. Mewn prosiect arall, darganfu’r plant bod  
rhaid iddynt weithio gyda’i gilydd i rolio teiars trwm  
ceir drwy baent. 

Datblygu ymwybyddiaeth ofodol
Ystyriwch yn ogystal sut y gall gweithgareddau 
corfforol ddatblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
ofodol plentyn.

Yn ystod un prosiect, gyrrodd plant feiciau tair olwyn 
drwy baent ac ar hyd darn o bapur. Roedd y plant yn 
hollol dawel wrth iddynt wneud hyn, gan ganolbwyntio’n 
galed ar gadw’r beic ar y darn o bapur tra, ar yr un pryd, 
ceisio edrych y tu ôl iddynt i weld y marciau roeddent 
wedi eu gwneud.

‘Mae’r prosiect hwn wedi 
amlygu’r pwysigrwydd 
hanfodol bod y dull Cyfnod 
Sylfaen yn cael ei hyrwyddo 
gan oedolion creadigol sydd 
wedi eu hysgogi a’u hysbrydoli 
ac adnoddau real a chyffrous a 
mannau cychwyn fel orielau a 
gwaith celf.’ 
Athro Ymgynghorol Cyfnod Sylfaen 
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Siâp
Yn aml bydd plant yn adnabod ac yn enwi siapiau yn  
yr hyn y maent yn ei greu a’i weld. Edrychwch am 
gyfleoedd i ymestyn a chefnogi’r diddordeb hwn. 

Yn ystod un prosiect, dan arweiniad oedolyn,  
heriwyd y plant i wneud gwahanol siapau allan  
o’r deunyddiau roeddent yn eu defnyddio. 

Rhifo
Chwiliwch am gyfleoedd i blant ddefnyddio eu  
sgiliau rhifo. 

Sawl cath allwch chi eu gweld?  
Gadewch i ni rifo tri chwpanaid o ddŵ  r i’w gymysgu  
â’r plaster. 

Maint, graddfa a mesur 
Gall celf gynnig cyfleoedd gwerthfawr i feddwl am  
faint a graddfa. 

P’un yw’r llinell hiraf / dewaf / deneuaf rydych wedi ei 
dylunio? 
Faint o bapur fydd ei angen arnom i lapio o amgylch y 
goeden? 

Dosbarthu 
Mae darpariaeth gyson o amrywiaeth o adnoddau yn 
annog plant i ddosbarthu, cymharu â chyferbynnu. 

Yn ystod un prosiect, roedd y plant eu hunain yn gallu 
dethol anifeiliaid tegan yn ôl eu syniadau hwy am 
anifeiliaid ‘neis’ a ‘chas’. Gofynnodd oedolyn iddynt am 
feddwl am ffordd arall o ddethol yr anifeiliaid – drwy liw, 
neu batrymau? 
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P’un ai ymarferwyr Cyfnod Sylfaen, neu 
artistiaid neu addysgwyr oriel ydym ni, mae 
gennym rôl sylfaenol i’w chwarae mewn cefnogi 
ac ehangu dysg plant bach. 

Mae angen i ni ystyried yn ofalus sut gall ein rhan ni 
gefnogi dysgu ein plant orau. Yn ogystal â darparu 
adnoddau ac ysbrydoliaeth, dylai hyn gynnwys: 

•  Bod yn wrandäwr ac yn arsylwr gweithredol, yn 
barod i ymateb i syniadau plant ac yn fodlon dilyn eu 
cyfarwyddiadau

•  Defnyddio dialog i gysylltu â phrosesau dysgu plant 
ac i’w hannog i resymu a gweithio pethau allan 

•  Annog plant i fod yn hyderus yn eu syniadau a’u 
barnau eu hunain 

•  Modelu agwedd greadigol a chwareus sy’n profi i 
blant y gallant wneud yr un peth 

•  Bod yn barod i ddarganfod pethau ochr yn ochr  
â’r plant yn hytrach na chymryd rôl yr ‘arbenigwr’ 
bob tro

•  Cynorthwyo plant i fod yn annibynnol a gwneud eu 
dewisiadau eu hunain 

•  Gosod yr heriau sy’n ymestyn disgwyliadau plant 
ohonynt eu hunain a’u hannog i ddatrys problemau 

•  Gwylio, dogfenni a chofnodi syniadau a 
chyraeddiadau plant fel sail i ddeall eu hanghenion, 
diddordebau a chyraeddiadau 

•  Myfyrio dros gyraeddiadau’r plant gyda hwy a 
dathlu eu llwyddiannau
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Gall artistiaid preswyl ddod â dimensiwn newydd 
i greu darpariaeth greadigol mewn ysgolion. 
Dyma rhai syniadau ynglŷ n â gweithio’n effeithiol 
gydag artistiaid yng nghyd-destun y Blynyddoedd 
Cynnar. 

Creadigrwydd fel plentyn 
Mae yna baralelau bendigedig rhwng creadigrwydd 
plant ifanc a chreadigrwydd artistiaid. Yn aml gall 
plant ac arltistiaid ganfod ysbrydoliaeth ar y cyd o 
ran eu cywreinrwydd yn y byd, eu parodrwydd i roi 
cynnig ar bethau a gwneud cysylltiadau 
anghyffredin. Pan mae oedolion yn modelu 
creadigrwydd, mae hyn yn rhoi negeseuon pwerus  
i blant ynglŷ n â’r hyn sy’n cael ei werthfawrogi.

Wrth gyrraedd yr ysgol, dywedodd un artist wrth y 
plant ‘Rwy’n teimlo’n binc heddiw. Pa liw ydych 
chi’n ei deimlo?

Sgiliau unigryw 
Ynghyd ag agweddau a syniadau creadigol bydd 
gan artistiaid sgiliau ac arbenigedd penodol. 
Gwahoddwch artistiaid i ddangos eu gwaith, eu 
hoffer a’u prosesau creadigol i’r plant. Meddyliwch 
am gychwyn prosiect drwy ofyn i artist eistedd yn 
dawel mewn cornel ystafell a gweithio wrth ei waith. 
Yn fuan, bydd y plant yn dangos eu cywreinrwydd ac 
yn dechrau holi cwestiynau. 

Gweithio’n effeithiol gydag artistiaid
Dewiswch yr artistiaid hynny sy’n hapus i weithio 
mewn ffordd benagored, gan ymateb yn greadigol 
ac yn sythweledol i syniadau plant. Peidiwch â 
rhagdybio bod artistiaid yn gyfarwydd â dull y 
Cyfnod Sylfaen. Caniatewch amser ar ddechrau’r 
prosiect i roi cyfle i’r artist arsylwi eich dulliau chi, 
eich pedagogeg a’ch trefniadau ynghyd â dod i 
adnabod y plant. 

Nid oedd gan bob artist a weithiodd ar y prosiectau 
gweithredu ymchwiliol brofiad blaenorol o weithio 
gyda grwpiau Blynyddoedd Cynnar. Fodd bynnag, 
roedd pob un ohonynt yn barod i ddysgu. Canfu’r 
artistiaid eu bod yn mwynhau’r modd roedd yn 
rhaid iddynt feddwl yn reddfol ac ar eu traed, gan ei 
gael yn ffordd greadigol ac ysbrydoledig iawn o 
weithio. 

25



Artist ac ymarferwyr – perthynas 
greadigol
Dylai artistiaid ac athrawon weithio’n 
agos gyda’i gilydd, gan neilltuo amser i 
fod yn greadigol gyda’i gilydd wrth 
adolygu a chynllunio gweithgareddau. 
Fel ymarferydd fe fydd yr artist yn parchu 
eich sgiliau addysgu a’ch gwybodaeth 
arbenigol o’ch plant. Fel artist, bydd yr 
ymarferydd yn parchu eich arbenigedd 
a’ch creadigrwydd. Cydnabyddwch eich 
sgiliau gwahanol a siaradwch yn agored 
ynglŷ n â sut y gall eich rolau ddod at ei 
gilydd wrth gynllunio, gyflwyno, arsylwi a 
dogfenni. 

Mewn sawl prosiect, daeth athrawon ac 
artistiaid yn bartneriaid creadigol agos 
wrth gynllunio ar gyfer dysgu. 
Cydnabuwyd hwn fel perthynas gyffrous 
ac ysbrydoledig a fyddai’n parhau y tu 
hwnt i gyfnod y prosiect. 

Ble i weithio 
Ceisiwch sicrhau bod yr artist yn gallu 
gweithio yn yr ystafell dosbarth bob tro, 
yn hytrach na mewn gofod ar wahân. Yn 
y modd hwn, gellir integreiddio cyfleoedd 
creadigol yn ddi-dor â gweithgareddau 
eraill. Ymhellach, gall athrawon ac 
artistiaid ddysgu oddi wrth agweddau a 
syniadau ei gilydd. 

Artistiaid fel arsylwyr a dogfenwyr 
Fel rheol, mae artistiaid yn dda am arsylwi, 
storio tystiolaeth a chreu arddangosfeydd 
a dogfennaeth. Os byddwch yn gofyn i 
artistiaid ymgymryd â hyn, cytunwch o’r 
cychwyn a gwnewch yn siŵ  r bod yr 
amser maent wedi eu neilltuo ar gyfer hwn 
wedi ei gynnwys yn ddigonol yn eu costau. 

Artistiaid fel ymgynghorwyr creadigol 
Lle mae cyfyngiadau ar y cyllid, ystyriwch 
weithio gydag artistiaid fel ymgynghorwyr 
creadigol. Gall bore yng nghwmni artist 
fod yn gofnod boddhaol iawn. Gofynnwch 
iddynt am gymorth i sefydlu gweithfannau 
creadigol, gan gynhyrchu syniadau a 
bywiogi eich cynlluniau gydag 
awgrymiadau am adnoddau a 
deunyddiau. Meddyliwch hefyd am 
wahodd artistiaid i’ch cyfarfodydd staff neu 
ddiwrnodau hyfforddiant mewn swydd. 



Mae’n hanfodol rhoi ystyriaeth ofalus i 
ddiogelwch plant drwy gydol y prosiectau. 

Gwneud i orielau celf ac orielau ymweld gynnig 
cyfleoedd i gefnogi plant i ddysgu sut i dderbyn y 
cyfrifoldeb am eu lles eu hunain. Ni ddylid ystyried 
osgoi defnyddio offer a deunyddiau y gellir eu 
hystyried yn beryglus cyhyd â’ch bod wedi gosod 
camau priodol yn eu lle i leihau’r peryglon. 

Bydd pob awdurdod lleol yn darparu eu cyngor  
a’u protocolau eu hunain ynglŷ n â diogelu plant. 
Gwnewch yn siŵ  r eich bod yn dilyn yr holl  
ganllawiau a deddfau perthnasol ynglŷ n â:

•  Gwiriadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol ar  
gyfer oedolion sy’n gweithio gyda phlant

•  Iechyd a diogelwch wrth gyflwyno deunyddiau  
ac offer celf newydd 

•  Iechyd a diogelwch ar ymweliadau sy’n cynnwys 
sicrhau goruchwyliaeth ddigonol ar gyfer plant

•  Cymryd a defnyddio delweddau o blant. 
 
Os oes gennych unrhyw amheuaeth, gwiriwch  
y protocol a chynhaliwch asesiad risg ysgrifenedig 
i’w gadw ar ffeil. 
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Yn olaf, dyma rai meddyliau ynglŷ n â chael 
gymaint o fudd â phosibl allan o brosiectau 
creadigol. 

Amseriad
Er y gall rhai ysgolion osgoi prosiectau celf uchelgeisiol 
yn y blynyddoedd cynnar, mae llawer o brosiectau 
ymchwiliol yn awgrymu i’r gwrthwyneb.

Ym mlwyddyn olaf yr ymchwil gweithredol, cynhaliwyd 
prosiectau ar ddechrau tymor cyntaf y plentyn yn yr 
ysgol. Sylwodd yr ysgolion ar ba mor gyflym roedd y 
plant yn ennill hyder yn eu creadigrwydd eu hunain a’u 
hannibyniaeth. Cytunwyd bod canolbwyntio ar 
greadigrwydd ar ddechrau’r flwyddyn wedi gosod  
y plant ar y llwybr i fod yn ddysgwyr hyderus.

Ymrwymo rhieni 
Meddyliwch ynglŷ n â gwahodd rhieni a gofalwyr i’r  
ysgol i weithio gyda phlant neu drefnu dathliad neu 
arddangosfa. Gall y digwyddiadau hyn gynorthwyo 
rhieni i ddeall sut y gellir cefnogi a datblygu creadigrwydd 
eu plant. 

Mewn un oriel, arddangoswyd ffotograffau a gwaith y 
plant ochr yn ochr â’r arddangosfa roedd y plant wedi 
ymweld â hi. Gwahoddwyd teuluoedd i ddangosiad 
preifat. Roedd y plant yn gallu tywys eu teuluoedd â 
balchder o amgylch yr oriel, gan ddangos yr arddangosfa 
iddynt ac esbonio beth roeddent wedi ei wneud. 

Bloeddiwch amdano!
Wrth i chi weithio’n arbrofol ac ystyried yr hyn rydych 
wedi ei ddysgu, rydych yn gweithredu’n ymchwiliol. 
Byddwch yn hyderus ynglŷ n â hyn. Siaradwch â’ch 
cysylltiadau awdurdod lleol ynglŷ n â’r hyn rydych yn ei 
wneud. Efallai byddant yn gallu cynnig cymorth neu help 
gyda’r cynllunio. Yn ogystal, efallai byddai diddordeb 
ganddynt mewn dogfenni eich gwaith ar gyfer 
hyfforddiant ac eiriolaeth. 

Roedd un ysgol yn gofidio y byddai Estyn ar ymweliad 
yn ystod eu prosiect celf. Fodd bynnag, cafodd yr 
arolygwyr argraff dda o’r gwaith a welsant a 
dderbyniodd y ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad 
Creadigol yn y Cyfnod Sylfaen air da iawn yn yr 
adroddiad dilynol. 
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