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Cyfwyniad 
Mae ein rhaglen Camau Iau yn cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu gwych i blant Ysgol Gynradd  
CA2 mewn amrywiaeth o bynciau cyffrous.   

Nod y rhaglen yw annog, ymgysylltu a chefnogi disgyblion  Mae’r cyrsiau’n hyblyg ac yn cael eu cynnal mewn  
wrth iddynt ddysgu a datblygu sgiliau a phrofadau newydd  gwahanol leoliadau ar draws y ddinas megis Canolfan Dŵr  
trwy gydol y cwrs. Gwyn Ryngwladol Caerdydd, Ysgol Farchogaeth Caerdydd,  

Canolfan Chwarae Sblot a Hyb Butetown.  Cynhelir sesiynau un diwrnod yr wythnos mewn sawl  
lleoliad gwahanol ar draws y ddinas trwy gydol y fwyddyn  Edrychwch drwy’r rhaglen Camau Iau i weld pa gyrsiau  
ysgol. Mae’r rhaglen hefyd yn ymwneud â llythrennedd a  cyffrous sydd ar gael. 
rhifedd, gweithdai sgiliau bywyd/ABCh a phwnc ymarferol  I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Mark Thomas trwy  
o ddewis y myfyriwr.  ffonio 029 2233 0270 / 078 1454 4244 neu e-bostio  
Mae ein rhaglen strwythuredig yn cynnig cyrsiau mewn  AddysgGalwedigaethol@caerdydd.gov.uk 
Gweithgareddau Anturus Tir a Dŵr, Gwaith Chwarae, Gofal  Mae’r rhaglen yn cydymffurfo â chanllawiau COVID  
Anifeiliaid a Cherddoriaeth a Symud. presennol y Llywodraeth. 
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Gweithgareddau Anturus Tir a Dŵr    
Mae’r rhaglen yn rhoi cyfle i blant roi cynnig ar chwaraeon a gweithgareddau newydd a chyffrous,  
gan eu herio’n feddyliol ac yn gorfforol. Mae’n helpu i wella datblygiad personol a chymdeithasol  
plentyn trwy ymarferion tîm a phwysigrwydd byw bywyd iach. 

Trwy chwaraeon a gweithgareddau, bydd plant yn  •  Datblygu sgiliau datrys problemau disgyblion mewn   
datblygu ac yn adeiladu ar sgiliau corfforol fel cydbwysedd,  amrywiaeth o sefyllfaoedd mewn gweithgareddau  
rheolaeth, rhedeg, tafu a dal. Byddant hefyd yn dysgu  anturus.  

•  Galluogi disgyblion i gynllunio a gw eithio’n llwyddiannus  
fel unigolion, mewn parau ac mewn grwpiau.  

•  Datblygu dealltwriaeth disgyblion o bwysigrwy dd ac  
arwyddocâd rheolau a diogelwch. 

sut i gyfathrebu a gweithio’n effeithiol gyda’u cyfoedion  
trwy ymarferion a gemau adeiladu tîm, a fydd yn helpu i  
ddatblygu perthnasau cryf a sgiliau cymdeithasol. 

Buddion a chanlyniadau’r cwrs: 
•  Datblygu dealltwriaeth disgyblion mewn amrywiaeth o   

weithgareddau anturus ar y tir ac yn y dŵr.  

•  Cymryd rhan mewn gweithgareddau datrys problemau
neu oroesi sy’n ei gwneud yn ofynnol i ddisgyblion
gynllunio ar y cyd mewn parau neu grwpiau bach. 

•  Dethol sgiliau a’u rhoi ar waith.   

Ble caiff y cwrs ei gynnal?   
Canolfan Rafftio Dŵr Gwyn Caerdydd,  

  Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd,  
  Ffordd Watkiss,  

Bae Caerdydd,  
CF11 0SY  
www.dgrhc.com/  

Mae’r rhaglen yn rhoi cyfe i 
blant roi cynnig ar chwaraeon 

a gweithgareddau newydd 
a chyffrous, gan eu herio’n 

feddyliol ac yn gorfforol 

Cefnogi plant i roi cynnig ar 
bethau newydd, datblygu sgiliau 

newydd, wrth ddefnyddio eu 
dychymyg a’u creadigrwydd 

Gwaith Chwarae  
Mae chwarae yn hanfodol i ddatblygiad yr ymennydd. Bydd plant yn magu’r holl sgiliau sydd  
eu hangen arnynt yn gorfforol, yn feddyliol, yn wybyddol, yn gymdeithasol, yn emosiynol ac yn  
greadigol trwy chwarae. Mae chwarae gydag eraill yn helpu plant i ymgyfarwyddo â deinameg  
grwpiau a chymryd tro, datblygu sgiliau cydweithio, a deall sut a phryd i gyfaddawdu. 

Bydd ein sesiynau chwarae hefyd yn cynnwys  •  Cryfhau sgiliau corfforol: cydsymud, cydbwysedd a  
gweithgareddau i gefnogi chwarae synhwyraidd,
gweithredol, creadigol, rôl a ffantasi, fel coginio, celf a  
chrefft a gemau corfforol. Cefnogi plant i roi cynnig ar  
bethau newydd, datblygu sgiliau newydd, wrth ddefnyddio  
eu dychymyg a’u creadigrwydd.  

  sgiliau echddygol. 

•  Datblygu sgiliau iaith a darllen. 

Buddion a chanlyniadau’r cwrs: 
•  Magu hunan-barch  

•  Defnyddio’r dychymyg  

•  Gwneud ffrindiau a datblygu sgiliau cymdeithasol.  

•  Datrys problemau. 

Ble caiff y cwrs ei gynnal?  
Canolfan Chwarae Sblot,   
Muirton Road,   
Sblot,  
CF24 2SJ 
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Gofal Anifeiliaid  
Gall anifeiliaid gynnig llawer iawn o gefnogaeth emosiynol. Defnyddir y ceffylau yn Ysgol  
Farchogaeth Caerdydd mewn lleoliad therapiwtig i helpu plant i ymdopi â phrofiadau emosiynol  
heriol. Bydd y plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel paratoi, bwydo ac arwain ceffyl  
wrth gael eu goruchwylio gan weithiwr proffesiynol. Nod y rhaglen hon yw helpu plant i ddatblygu  
sgiliau fel rheolaeth emosiynol, hunanhyder a chyfrifoldeb. 

Mae’r rhaglen Gofal Anifeiliaid o fudd i ystod eang o blant,  •  Meithrin cyfeillgarwch. 
gan gynnwys y rhai sydd â heriau ymddygiadol, problemau  •  Meithrin partneriaeth ymddiriedus rhwng ceff ylau a  
iechyd meddwl ac anawsterau dysgu. Mae’n helpu i wella
lles meddyliol a chorfforol a sgiliau cymdeithasol. Mae
hefyd o fudd i unrhyw un sy’n chwilio am ffordd newydd
o wella hyder a hunanymwybyddiaeth, neu sy’n dyheu am
seibiant i ymlacio o’r drefn arferol. 

  phobl. 
  

•  Datblygu gwaith tîm a sgiliau arwain.  
  

•  C yfeoedd i farchogaeth.   

Buddion a chanlyniadau’r cwrs: 
•  D ysgu sut i ofalu am geffylau a merlod. 

•  D ysgu technegau rheoli ceffylau sylfaenol. 

•  C ynnal archwiliadau dyddiol o geffylau i chwilio am  
gyfyrau iechyd. 

Ble caiff y cwrs ei gynnal?     
Ysgol Farchogaeth Caerdydd,   
Caeau Pontcanna,   
Fields Park Road,   
Pontcanna,   
CF5 2AX  

Nod y rhaglen hon yw helpu 
plant i ddatblygu sgiliau 
fel rheolaeth emosiynol, 

hunanhyder a chyfrifoldeb 

Cerddoriaeth a Symud 
Mae’r celfyddydau perfformio yn ymarfer y corff, y meddwl a’r emosiynau. Yn ogystal â’r mwynhad  

ng pwerus i  
 â disgyblion  
sgu trwy eu  

 ar ddatblygiad  

osiynol. 

a geir o ganu, dawnsio a chreu cerddoriaeth, mae’r celfyddydau perfformio’n gyfrw
ennyn diddordeb myfyrwyr mewn amrywiaeth o bynciau. Nod y rhaglen yw ymgysylltu
mewn ffordd sy’n eu galluogi i fod yn greadigol, yn fynegiannol ac i fwynhau dy
perfformiadau eu hunain a pherfformiadau pobl eraill. 

Mae’r rhaglen gerddoriaeth a symud yn ysbrydoledig, yn  •   Deall yr effaith y mae symud yn ei chael
hwyliog ac yn egnïol. Gall y rhaglen wella iechyd meddwl  emosiynol. 
a lles disgyblion wrth gefnogi datblygiad ysbrydol, moesol,  •  Deall pwysigrwy dd iechyd corfforol ac em
cymdeithasol a diwylliannol plant. 

Buddion a chanlyniadau’r cwrs: 
•  Deall  sut y gellir defnyddio cerddoriaeth a symud er  

mwyn datblygu’n gymdeithasol/emosiynol. 

•  D ysgu sut i reoleiddio eu hemosiynau trwy symbyliadau  
allanol. 

•  Gw eithio ar y cyd ac yn annibynnol i greu symudiadau  
rhydd. 

Ble caiff y cwrs ei gynnal?   
Hyb Butetown,   
Plas Iona,   
Stryd Bute,   
Butetown,  
CF10 5HW 

Gall y rhaglen wella iechyd meddwl 
a lles disgyblion wrth gefnogi 
datblygiad ysbrydol, moesol, 

cymdeithasol a diwylliannol plant 
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Mwy o wybodaeth 
Sut i wneud cais 

Cysylltwch â Mark Thomas i ofyn am Ffurfen Atgyfeirio Myfyriwr. 

Dylai ffurfenni Atgyfeirio Myfyrwyr gael eu cwblhau gan staff addysgu 
ysgolion cynradd, Cydlynwyr AAA neu weithwyr cymdeithasol. 

Bydd cydlynydd y cwrs yn cadarnhau lleoedd ar ôl asesu 
addasrwydd o’r ffurfenni cais. 

Manylion cyswllt 

Mark Thomas 

Y Swyddfa: 029 2233 0270 

Ffôn Symudol: 078 1454 4244 

E-bost: AddysgGalwedigaethol@caerdydd.gov.uk 

Tudalen We: www.caerdydd.gov.uk/addysgalwedigaethol 

Cyngor Caerdydd, Awdurdod Harbwr Caerdydd, Ty’r Frenhines 
Alexandra, Heol y Cargo, Bae Caerdydd, CF10 4LY 

Diogelu Data 

Os hoffech wybod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch, pa hawliau eraill sydd gennych neu os hoffech ddiweddaru eich 

gwybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Diogelu Data yn  diogeludata@caerdydd.gov.uk. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am sut 

mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio eich data personol, mae copi o’n Hysbysiad Preifatrwydd llawn ar gael yn 

https://www.caerdydd.gov.uk/CYM/Home/New_Disclaimer/Pages/default.aspx 

COVID-19 

Mae’r rhaglen yn cydymffurfo â chanllawiau COVID diweddaraf y Llywodraeth.  I gael mwy o wybodaeth ewch i 

https://llyw.cymru/coronafeirws 

Ymwadiad: 

Bydd Cyngor Caerdydd yn ymdrechu i ddarparu cyrsiau yn unol â’r disgrifadau a nodir yn y prosbectws hwn. 

Mae Cyngor Caerdydd yn cadw’r hawl i wneud addasiadau i gynnwys y cyrsiau neu sut cânt eu darparu, i ddiddymu cyrsiau ac 

i gyfuno cyrsiau os ystyrir bod angen cymryd y fath gamau gweithredu. Mae Cyngor Caerdydd yn cadw’r hawl ar ei ddisgresiwn 

ar unrhyw adeg ac am unrhyw reswm i wneud newidiadau i’r gwasanaethau a nodir yn y prosbectws hwn heb roi rhybudd 

ymlaen llaw gan gynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: 

• Tynnu cynnig cwrs yn ôl os nad yw’n denu isafswm y myfyrwyr sy’n ofynnol yn ôl y rheoliadau 

• Gwneud newidiadau i raglenni a chyrsiau am resymau sy’n cynnwys cydweddu â datblygiadau technolegol neu academaidd 
i fyfyrwyr 
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