Cynllun Cefnogi’r Gymraeg
Dyma gynllun i chi fel rhieni wrth gefnogi’r Gymraeg dros yr haf a thu hwnt.
Rydym ni’n ymwybodol bod y cyfnod hwn wedi bod yn un anodd iawn ac yn
deall rhwystredigaethau rhai wrth barhau gyda’r Gymraeg tu allan i’r ysgol. Ein
gobaith yw bydd y pecyn hwn yn gymorth i chi fel bod eich plentyn yn teimlo’n
hyderus gyda’r iaith Gymraeg wrth ddychwelyd i’r ysgol ym mis Medi.

Adnoddau Darllen

1. ‘Adnabod Awdur’ - http://www.cllc.org.uk/gwasanaethau-services/plant-children/
adnabod-awdur?diablo.lang=cym

2. E-lyfrau - http://www.gwales.com/ebooks/?lang=CY&tsid=3


Os am wybodaeth am yr e-lyfrau ewch i gwales.com a dewis e-lyfrau o’r fwydlen ar y
chwith. Mae modd mireinio’r chwiliad trwy ‘Dewisiadau’ - a chyfyngu i lyfrau i blant a
Cymraeg. Bydd popeth sy’n addas i blant a phobl ifanc yn ymddangos.

3. Sôn am Lyfra’ - https://www.sonamlyfra.cymru/


Gwefan ydy hon sydd wedi’i chreu yn arbennig fel lle i rannu gwybodaeth ac
adolygiadau am lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc.



Bwriad Sôn am Lyfra’ yw ei gwneud yn haws i blant, pobl ifanc ac oedolion
ddewis y llyfr perffaith. Mae popeth ar y wefan yn ddwyieithog ac maent yn
croesawu unrhyw un sy’n dysgu neu’n ddiGymraeg, ond sydd eisiau cymorth
gyda byd llyfrau Cymraeg.

Gwasanaeth Llyfrgell


Mae modd lawrlwytho pob math o adnoddau trwy’r Gwasanaeth Llyfrgell
(https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/en_GB/default). Bydd angen dyfais wedi’i
chysylltu gyda’r we yna mae mynediad at e-lyfrau ac e-lyfrau llafar trwy
Borrowbox (https://llyfrgelloedd.cymru/my-digital-library/borrowbox/) ac egylchgronnau ac e-gomics trwy RB Digital (https://wales.rbdigitalglobal.com/).



O ymweld â safle Borrowbox, mae modd dewis ‘e-books’ > ‘Children’ > ‘Browse
by Category’ > dewis yr opsiwn ‘Welsh Language’.



Mae’r rhestr Borrowbox yr un peth i bob awdurdod drwy Gymru. Mae yna elyfrau llafar i blant yma hefyd (pethau digon anodd i gael gafael arnyn nhw!)



Mae’r adnoddau hyn i gyd yn addas i oedolion, plant a phobl ifanc.



Yn y cyfnod yma lle bo pawb adref am gyfnodau hir, mae hi’n bwysig i ni gyd
ddiddanu ein hunain a chadw’n brysur. Mae adnoddau fel hyn am fod yn gysur
mawr i nifer o bobl, yn enwedig gan eu bod i gyd ar gael yn rhad ac am ddim.



Gallwch weld popeth sydd ar gael trwy ymweld â chatalog y Gwasanaeth
Llyfrgell ac yna dilyn y cyfarwyddiadau perthnasol.



Cofiwch, rhaid bod yn aelod o’r Llyfrgell yn gyntaf! Os yn aelod o’r llyfrgell yn
barod mae modd mewngofnodi drwy nodi rhif aelodaeth a’r PIN ar y cerdyn
aelodaeth. Os yw’r rhif PIN wedi ei anghofio mae modd clicio ‘Mewngofnodi’ ar
dudalen y catalog > ‘Wedi anghofio eich PIN’.



Hefyd, mae modd ymaelodi gyda’r Llyfrgell drwy glicio ar ‘Ymaelodi Cyflym’, a
dewis eich Gwasanaeth Llyfrgell.

Llyfrau Llafar
Gan nad ydynt ar gael yn fasnachol yng Nghymru mae’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn
cydweithio gyda Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru i alluogi cynnwys Cymraeg ar
daflen e-lyfrau llafar Borrowbox. Heb y cynllun hwn ni fyddai recordiadau o gwbl. Er
gwybodaeth mae yna dwf enfawr wedi bod yn y galw am y llyfrau hyn – mae pawb
bellach yn eu menthyca.

Ambell i adnodd defnyddiol arall...

1. Parallell.cymru - https://parallel.cymru/
2. Podlediad y Clwb Darllen - https://ypod.cymru/podlediadau/yclwbdarllen
3. Blog Bethan Gwanas - https://gwanas.wordpress.com/
4. Cyngor Llyfrau Cymru - http://www.cllc.org.uk/gwasanaethau-services/plantchildren/adnabod-awdur
5. Y Pod - https://ypod.cymru/podlediadau/yclwbdarllen
6. Barddoniaeth.cymru - http://www.barddoniaeth.cymru/
7. Blog Arddun Rhiannon - https://arddunrhiannon.com/about/
8. Gwales.com - http://www.gwales.com/intro/
9. Y Silff Lyfrau, Y Lolfa - https://ylolfa.wordpress.com/category/cymraeg/penodauegsliwsif/
10. Llen Natur - https://www.llennatur.cymru/
11. AM Cymru - https://www.amam.cymru/
Cofiwch bod y sianel Newydd #CaruDarllen yn fyw ar blatfform @ambobdim.
Mae’r fideo lansiad yn rhoi blas o’r hyn sydd i ddod. Un adnodd defnyddiol yw’r
fideo am awduron rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020.

Gwefannau a Chyfrif Trydar y Cyhoeddwyr
Mae’n werth taro llygad ar wefannau a chyfrifon Trydar y cyhoeddwyr. Maent yn
rhyddhau gwybodaeth am gyhoeddiadau, lawnsiadau ac yn cyflwyno’r wybodaeth
ddiweddaraf e.e. am e-lyfrau cyn iddynt ymddangos ar wefan Gwales.

Atebol, Gwasg Carreg Gwalch, Gwasg Gomer, Gwasg y Bwthyn, Y Lolfa,
Rily Publications, Gwasg y Dref Wen, Canolfan Peniarth

Cofiwch edrych ar y daflen ‘Rhestr Ddarllen CA3’ sydd ar Moodle yr Adran Gymraeg.

