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Crynodeb 

‘Mae angen i ysgolion gyflymu’r broses o welliant mewn darllen fel bod y disgyblion, 

erbyn diwedd cyfnod allweddol 2 yn cyflawni safonau uwch’ (Estyn, 2014). 

Mae’r dyfyniad uchod yn crisialu bwriad a phwrpas fy mhrosiect ymchwil.  Fel y 

gwyddwn, ers cyflwyno’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd nôl yn 2012, mae 

pwyslais cynyddol ar ysgolion i godi lefelau llythrennedd disgyblion o bob oed.   

Ffocysa’r ymchwiliad hwn ar garfan o ddisgyblion blwyddyn 3 mewn ysgol Gymraeg, 

sy’n derbyn gwersi Saesneg ffurfiol am y tro cyntaf yn ystod eu gyrfa ysgol.  Cyn 

dechrau’r ymchwiliad sylwais nad oedd y cynnydd yn eu hoed darllen Saesneg yn 

ddigonol er mwyn iddynt gyrraedd oed darllen a fyddai’n cyd-fynd â’u hoed 

cronolegol, ac yn eu galluogi i ddarllen ffeithiau ac ati er mwyn dysgu pethau eraill, 

erbyn diwedd y flwyddyn academaidd.   

O ganlyniad i hyn, penderfynais seilio fy ymchwiliad ar arbrofi â nifer o strategaethau 

amrywiol i geisio codi oed darllen y disgyblion hyn.  Bu’r ymyriad yn ddilyniant o wyth 

sesiwn a oedd yn ffocysu ar wahanol fedrau ddarllen.  Mae’r medrau hyn yn 

cynnwys: 

• yr elfen ffoneg o adnabod synau o fewn geiriau

• dadgodio geiriau er mwyn ffurfio brawddegau

• darllen tesun a’i ddehongli

Dros y misoedd diwethaf rwyf wedi ymchwilio i’r ffyrdd gorau o addysgu darllen 

Saesneg (ail-iaith) i ddisgyblion.  Casglais amrywiaeth o ddata, megis: 

• data ystadegol

• holiaduron amrywiol

• sgyrsiau gyda’r disgyblion

• asesiadau dosbarth

Braf oedd gweld bod y strategaethau amrywiol wedi bod o fudd i’r disgyblion sampl, 

a bod eu hoed darllen wedi codi yn sylweddol yn ystod y flwyddyn.   
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Yn dilyn y gwaith ymchwil, mae’r ysgol bellach wedi cydblethu elfennau llwyddiannus 

yr ymchwil i’w hamserlen ddyddiol ym mlynyddoedd 2, 3 a 4, ac rwyf bellach, wedi 

derbyn y cyfrifoldeb o arwain y maes hwn o fewn yr adran.   

 

Allweddeiriau 

• Codi oed darllen 

• Strategaethau addysgu darllen Saesneg 

• Elfen ffoneg 

• Dadgodio geiriau 

• Darllen a dehongli testun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Cynnwys y Portffolio 

Adran 1 

Teitl y Traethawd, Crynodeb, Geiriau Allweddol 

 

Adran 2 

Cyflwyniad i’r ymholiad 

 

Adran 3 

Ystyriaethau moesegol 

 

Adran 4 

Adolygiad o’r Llenyddiaeth 

 

Adran 5 

Yr Ymyriad 

 

Adran 6 

Y Dulliau Ymhoi 

 

Adran 7 

Y Data 

 

Adran 8 

Gwneud Gwahaniaeth 

 

Adran 9 

Poster Crynhoi 

 

Adran 10 

Cyfeiriadau 



Adran 2: Prosiect 
Ymchwil  

1 

Adran 2 – Cyflwyniad i’r ymholiad 

Rhesymau dros yr ymholiad – Rhagchwiliad cynnar 
Wrth fynd ati rhai misoedd yn ôl i ddechrau ystyried y posibiliadau ar gyfer y prosiect 

ymchwil, penderfynais fy mod am ddilyn y trywydd llythrennedd, gan ei fod yn faes o 

ddiddordeb mawr i mi.  Y dasg gychwynnol oedd penderfynu ar ragchwiliad cynnar 

fyddai’n fy arwain yn naturiol tuag at destun cadarn ar gyfer yr ymchwiliad athro 

terfynol. 

Rwyf yn athrawes ar garfan o ddisgyblion blwyddyn 3 mewn ysgol gynradd Gymraeg 

yng nghyffiniau Caerdydd.  Daw 76% o’r disgyblion o gartrefi gwbl ddi-gymraeg, a 

daw 24% o’r disgyblion o gartrefi lle mae o leiaf un rhiant yn siarad Cymraeg. 

Fel athrawes blwyddyn 3, mae gennyf y cyfrifoldeb o gyflwyno Saesneg i’r disgyblion 

am y tro cyntaf yn yr ysgol.  Er mai Saesneg yw iaith lafar gyntaf mwyafrif y 

disgyblion, mater gwbl wahanol yw ceisio dysgu’r dosbarth cyfan, o ystod gallu 

amrywiol, i ddarllen, sillafu ac ysgrifennu yn Saesneg.  Fel dywed awduron 

corfforaethol Prifysgol Rhydychen (2015), bwriad pob athro yw gwneud darllen a 

sillafu yn hawdd i bawb, oherwydd nid yw’r ffaith bod 99% yn llwyddo yn gysur i’r 1% 

sy’n methu. 

O gyfnod cynnar y gwaith ymchwil, roeddwn yn hyderus fy mod am ffocysu ar y maes 

hwn yn benodol, gan geisio bod o gymorth pellach i’r disgyblion wrth iddynt ddysgu 

darllen Saesneg am y tro cyntaf (mewn cyd-destun addysgol) ar ddechrau Cyfnod 

Allweddol 2.  Felly, fel archwiliad cynnar penderfynais hoelio fy sylw ar gymharu 

canlyniadau darllen mis Medi gyda chanlyniadau darllen mis Ionawr. Roedd yn 

amlwg nad oedd y disgyblion yn gwneud y cynnydd sy’n ddisgwyliedig ohonynt, a 

prin iawn oedd y disgyblion oedd yn cyrraedd yr oedran cronolegol cyfartalog o 7.6. 

Ym mis Medi, 16% o ddisgyblion y dosbarth oedd yn cyrraedd yr oedran cyfartalog 

ac ym mis Ionawr, dim ond 28% o ddisgyblion y dosbarth oedd ag oedran darllen 

7.6+. Felly mewn 4 mis, roedd cynnydd o 12% yn safonau’r disgyblion. Ar yr olwg 

gyntaf mae hyn yn ymddangos yn deg, ond o ystyried mai ond 3 tymor sydd mewn 

blwyddyn ysgol, mae’n ddisgwyliedig eu bod yn gwneud mwy o gynnydd yn ystod 

bob tymor.  
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Hawdd oedd sylwi bod angen gwaith pellach ar y broses o ddysgu darllen ail-iaith.  

Roedd yn amlwg nad oedd eu gwybodaeth o batrymau ffoneg na’r broses o 

ddadgodio geiriau yn ddigon da.  Diddorol oedd darllen gwaith Koda (2004) wrth iddo 

ddweud os nad oes gallu cadarn gan ddisgyblion i ddadgodio geiriau, does dim 

gobaith iddynt lwyddo wrth ddysgu darllen ail-iaith.  Dyma’r union sefyllfa roeddwn i’n 

ei wynebu gyda disgyblion fy nosbarth. 

Wedi i mi gydnabod nad oedd eu cynnydd yn ddigonol, roedd yn ddiddorol darllen 

sylw gan Estyn (2014) sydd hefyd yn cael ei ategu gan Lywodraeth Cymru (2015), 

sy’n cydnabod nad oedd y broblem yn anghyffredin.  Hynny yw, bod angen i ysgolion 

gyflymu’r broses o wella medrau darllen disgyblion erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2 

fel eu bod yn medru cael gwell mynediad i’r cwricwlwm a chyflawni safonau uwch 

mewn meysydd eraill.  Er mai newydd ddechrau gwersi ffurfiol Saesneg mae’r 

disgyblion, mae ein disgwyliadau yr un mor uchel. 

Cyfeiriodd hyn fy niddordeb at gymharu canlyniadau’r profion Saesneg gyda’r lefelau 

darllen Cymraeg.  Unwaith eto, cadarnhaodd hyn fy mhryderon.  Rhwng mis Medi a 

Ionawr, roedd y gwahaniaeth rhwng yr oedrannau darllen yn fwy nag y fyddwn yn 

hoffi, ac roeddwn yn ysu i ddatblygu strategaethau newydd er mwyn arbrofi gyda’r 

broses o godi lefelau darllen Saesneg y disgyblion. Roedd 78% o’r disgyblion wedi 

gwneud cynnyd o 4 mis neu fwy yn y Gymraeg a dim ond ychydig dros 50% oedd 

wedi gwneud y cynnydd hwn gyda’u darllen Saesneg.  

Petai’r strategaethau newydd yn llwyddiannus, byddai eu medrau darllen mwy neu lai 

yn gyfartal yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan roi iddynt sylfaen gadarn i gael mynediad 

cyflawn i gwricwlwm eang wedi iddynt adael blwyddyn 3.  Es ati wedyn i drafod gyda 

fy nghyd-weithwraig, sy’n athrawes brofiadol a sydd hefyd yn addysgu dosbarth 

blwyddyn 3.  Cawsom drafodaeth fanwl ar y pwnc, gan gymharu canlyniadau’r ddau 

ddosbarth a thrafod beth yn union oedd y mannau gwan.  Diddorol oedd clywed am 

ei phrofiadau blaenorol mewn ysgol wahanol, lle aethant ati i geisio codi lefelau 

darllen. Ffocysodd yr ysgol honno ar batrymau sillafu a synnau ffoneg yn y gobaith y 

byddai hyn yn cael effaith gadarnhaol ar ddarllen y disgyblion, ond dros amser, 
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sylweddolodd bod safon y sillafu wedi gwella, ond ni gafodd hyn yr effaith 

disgwyliedig ar y darllen.   

Gan fod cyd-destun ein hysgol ni yn wahanol, nid oedd yn bosib efelychu’r un 

strategaethau yn yr un modd.  Ni fu’r sgwrs gyda fy nghyd-weithwraig mor fuddiol ag 

yr oeddwn wedi gobeithio, ac o ganlyniad i’r gwahanol gyd-destun, ni chefais hyd i’r 

atebion roeddwn yn chwilio amdanynt.  Felly, es ati i gynnal trafodaeth gyda fy 

mhennaeth adran.  Eglurais fy mhryderon am lefelau darllen Saesneg y disgyblion, 

ac fe ddatblygodd y drafodaeth i gyffwrdd â nifer o opsiynau amrywiol.   

Mae’n amserol fy mod wedi dewis y trywydd hwn oherwydd yn ein cynllun datblygu 

ysgol eleni, mae’n flaenoriaeth gennym i godi lefelau darllen drwyddi draw, ond yn 

benodol ym mlynyddoedd uwch yr ysgol. Er mwyn gwneud hyn, rydym fel adran wedi 

gosod sawl peth gwahanol mewn lle er mwyn sicrhau hyn: 

• cynllun sillafu newydd ym mlwyddyn 4-6 – ‘spelling made easy’.

• rhaglen ddarllen ‘Darllen Difyr’ ym mlwyddyn 3-6.

• strategaeth newydd sydd gennym ar y gweill ym mlwyddyn 3 i godi lefelau

darllen Saesneg y disgyblion.

Roedd y pennaeth adran yn gefnogol i’m syniadau, felly yn dilyn ei chais, es ati i 

gynllunio braslun o’r hyn roeddwn am ei gyflawni.  Roedd yn bwysig nodi pwy 

fyddai’n gyfrifol am y gwahanol agweddau, ynghyd â phwy fyddai’n cael eu heffeithio. 

Beth? Pwy sy’n gyfrifol? Pwy sy’n cael eu 
heffeithio? 

Cyflwyno’r synnau am y tro 
cyntaf. 

Athrawon Blwyddyn 2 
(Tymor 3 – Haf) 

Disgyblion. 
Arbed amser i athrawon 
blwyddyn 3. 

Cyflwyno’r strategaethau am 
y tro cyntaf. 

Athrawon Blwyddyn 3 Disgyblion. 

Parhau â’r gwaith ffoneg a’u 
symud i lefel uwch. 

Arweinydd pwnc i hyfforddi 
athrawon a chynorthwywyr 
Blwyddyn 4. 

Disgyblion blwyddyn 3 
presennol wrth symud i 
flwyddyn 4. 

Gwerthuso’r gwaith a’i 
effaith. 

Arweinydd pwnc. Rhannu’r canlyniadau gyda’r 
staff er mwyn cydnabod y 
camau nesaf. 

Monitro’r gwaith Pennaeth Adran Rhannu adborth gyda’r staff. 
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Gan fod ystyried llais y disgybl yn hanfodol bwysig wrth fynd ati i gynllunio’n hir 

dymor, penderfynais gynnal sesiwn lafar anffurfiol gyda’r disgyblion er mwyn trafod 

eu syniadau hwythau.   

Er mwyn sicrhau fy mod yn casglu’r holl fanylion, gofynnais i’m cynorthwywraig i 

ffilmio’r sesiwn.  Cefais amrywiaeth o ymatebion a phenderfynais eu gosod ar ffurf 

siart bar er mwyn medru eu cymharu a’u cadw ar gyfer y dyfodol.   

Hawdd oedd sylwi bod y disgyblion yn mwynhau gwaith ffoneg a’u bod yn awyddus i 

ddysgu darllen gan ddefnyddio llyfrau cyfoes a newydd.  Cadwais hyn mewn cof wrth 

fynd ati i gynllunio’r ymyriad. Mae’r disgyblion eisoes yn gyfarwydd â sesiynau byr 

(10 munud) o waith ffoneg sy’n cynnwys gemau sy’n ymwneud â synnau amrywiol. 

Ond bydd yr ymyriad ychydig yn wahanol ac yn cynnwys llawer mwy o ddyfnder.  

Felly, yn ystod y rhagchwiliad, llwyddais i gasglu ystod o ddata sylfaenol.  Roedd hyn 

yn cynnwys siarad â chyd-weithwraig, trafod ag uwch-arweinydd, cynnal sesiwn sy’n 

rhoi cyfle i’r disgyblion leisio eu barn, ac yn olaf defnyddiais y data dosbarth sydd 

gennyf er mwyn atgyfnerthu fy mhryderon.  O ystyried yr holl waith yn ystod y 

rhagchwiliad hwn, roeddwn yn gwbl hyderus fy mod am ffocysu fy ymchwil athro ar y 

man gwan hwn, sef darllen Saesneg.  Y dasg nesaf i mi oedd gwneud gwaith 

ymchwil pellach er mwyn penderfynu ar yr ymyriad gorau ar gyfer ein cyd-destun ni 

fel ysgol.   
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Y canolbwynt a’i berthnasedd i fy natblygiad proffesiynol 
Canolbwynt fy ymchwiliad athro yw arbrofi â strategaethau amrywiol er mwyn ceisio 

codi lefelau darllen Saesneg y disgyblion ar ddechrau eu cyfnod yng Nghyfnod 

Allweddol 2.  Fel y soniais eisoes, dewisais y maes hwn oherwydd i mi sylwi ar fan 

gwan yn ein haddysgu ni fel ysgol.  Ers codi’r pryder hwn gyda phennaeth yr adran, 

rwyf wedi derbyn y cyfrifoldeb o hybu’r dasg o gyflwyno strategaethau darllen 

Saesneg ym mlynyddoedd 2, 3 a 4 i sicrhau bod pontio effeithiol yn digwydd rhwng y 

blynyddoedd.  Heb os, bydd hyn yn datblygu fy ymarfer personol oherwydd bod 

dyletswydd arnaf i ymchwilio i strategaethau, arbrofi â rhaglenni amrywiol a 

phenderfynu ar yr hyn sy’n debygol o weithio orau.  

Wrth fynd ati i gyflawni hyn, roedd yn bwysig ystyried ymarferoldeb (hynny yw, sut y 

byddem yn gallu ei blethu i’r amserlen wythnosol), cost y rhaglenni, ac yn bwysicach 

fyth, parodrwydd staff i dreialu strategaethau newydd, ac addasu eu ffyrdd cyfredol o 

addysgu a chynllunio.  Roeddwn yn ymwybodol y gallai cyflwyno newidiadau mewn 

ysgol mor fawr, fod yn dasg anodd.  

Y manteision i’r disgyblion 

Petai’r prosiect hwn yn llwyddiannus, gallai’r manteision i’r disgyblion fod yn 

ddiddiwedd.  Yn bwysicaf oll, y gobaith yw bod eu medrau darllen yn datblygu a’u 

bod yn cael mynediad i lu o brofiadau newydd drwy fedru darllen a dehongli testun. 

Un ffordd o adnabod llwyddiant y cynllun hwn fydd yn y data profion darllen fydd yn 

cael eu cwblhau ar ddiwedd eu cyfnod ym mlwyddyn 3.  

Mae’n darged gennyf bod 40% o ddisgyblion y flwyddyn gyfan yn darllen ar eu 

oedran cronolegol erbyn diwedd mis Gorffennaf. O ystyried mai ond 9% o ddisgyblion 

y flwyddyn gyfan oedd yn cyrraedd yr oed hwn ym mis Medi, teimlaf ei fod yn darged 

heriol, ond cyrraeddadwy.  

Mantais arall posib i’r disgyblion yw’r gobaith bod eu parodrwydd a’u diddordeb 

mewn darllen yn datblygu o ganlyniad i’r ymyriad, ‘chwaeth beth yw eu cefndir 

cymdeithasol, economaidd neu ddiwylliannol.  Wrth ymchwilio, darganfyddais 

ddiagram diddorol a grëwyd o ganlyniad i ganlyniadau PISA (2009), sy’n crynhoi’r 
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pwysigrwydd, a’r angen i ddatblygu medrau darllen er mwyn i ddisgyblion 

berfformio’n well yn eu gwaith academaidd.  

Wrth astudio’r diagram, mae’n amlwg bod yr holl agweddau yn effeithio ar ei gilydd, 

ac yn y pendraw, yn effeithio ar eu gallu i ddarllen. Mae agwedd y disgybl at ddysgu 

hefyd yn ddylanwadol, a heb yr awydd hwnnw i lwyddo, ni fydd gwelliant amlwg i’w 

weld ym mherfformiad y plentyn. Yn olaf, y gobaith yw bod dealltwriaeth disgyblion 

o’r broses o ddarllen, a phwysigrwydd y sgil honno yn cael ei drosglwyddo’n effeithiol 

i’w gwaith bob dydd. Boed hwnnw’n waith sydd wedi ei seilio ar ddarllen, neu os yw’r 

ffocws ar waith sillafu neu ysgrifenedig.  

Cytunaf yn gryf gyda geiriau Gregory (2008) wrth iddi ddweud ei fod yn angenrheidiol 

i ni fel athrawon ystyried y sefyllfa gymdeithasol-ddiwylliannol wrth i ni addysgu’r 

disgyblion. Rhaid i ni ystyried cefndiroedd amrywiol y disgyblion o fewn y dosbarth ac 

addasu’n strategaethau er mwyn ymateb i’w hanghenion.  Gwelir hefyd ar y diagram 

uchod bod cefndir economaidd y disgyblion yn cael effaith ar eu parodrwydd a’u gallu 

i ddarllen.  Teimlaf mai dyma’r her fwyaf fyddai’n fy wynebu wrth geisio addasu a 

theilwra’r strategaethau er mwyn diwallu anghenion pob un o’r 30 disgybl yn fy 

nosbarth. 

Ymateb i Adborth Modiwl 8  
Bu darllen adborth Modiwl 8 yn ddefnyddiol iawn wrth gynllunio Modiwl 9.  Noda’r 

marciwr yn glir yr hyn roeddwn wedi ei gyflwyno’n effeithiol, yn ogystal â rhai mannau 

Cefndir ieithyddol 
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sydd angen ystyriaeth bellach cyn mynd ati i gwblhau’r ymchwiliad athro.  Y prif 

destun trafod a godwyd yn yr adborth oedd y ffaith fy mod wedi ystyried cwblhau’r 

ymyriad gyda dosbarth cyfan o blant, ac efallai bod hyn yn garfan rhy fawr er mwyn 

medru gwneud y dadansoddiadau manwl sydd ei angen ar gyfer yr ymchwiliad. 

Camddealltwriaeth, ac efallai camargraff sydd fan hyn.  Fy mwriad oedd cwblhau’r 

ymyriad gyda’r dosbarth cyfan, er mwyn sicrhau addysgu teg a chyfleoedd cyfartal i’r 

holl ddysgwyr, ond yna defnyddio sampl bychan o bedwar disgybl i’w hastudio’n 

fanwl yn fy ymchwiliad.  Wrth gasglu’r data, bydd y ffocws yn cael ei roi ar ddata’r 

plant sampl, er bod yr holl ddisgyblion yn cymryd rhan yn yr ymyriad.  

Yr awgrym olaf cafodd ei nodi yn yr adborth oedd efallai y byddai’n syniad manylu 

ychydig yn fwy ar y cynllun arfaethedig ynghyd â’r effaith a welwyd mewn ysgolion 

cyfagos.  Rwyf yn hoff o’r awgrym hwn, ond anodd iawn byddai gweithredu hyn yn 

effeithiol oherwydd mai ond un ysgol arall o fewn ein clwstwr o ysgolion sy’n 

gweithredu cynllun tebyg ac yn ceisio ffocysu’n benodol ar lefelau darllen Saesneg 

disgyblion blwyddyn 3.  Er hyn, rwyf yn bwriadu cysylltu â’r ysgol honno ac ymweld â 

hi er mwyn sgwrsio â’r cydlynydd ag efallai awgrymu fy mod yn dangos canlyniadau 

fy ymchwiliad iddynt.  Byddai cymharu canlyniadau gydag ysgol arall yn fuddiol er 

mwyn mesur effeithiolrwydd ein gwaith ni fel ysgol.    

Mae’r adborth ar y cyfan yn dda ac rwyf yn hyderus bod gennyf syniadau clir ar y 

trywydd yr hoffwn ddilyn ym Modiwl 9.  Noda’r adborth bod fy nadl ar gyfer y prosiect 

yn ‘eglur a dealladwy gyda’r wybodaeth yn cael ei gyflwyno’n gryno’. Braf hefyd oedd 

clywed bod fy syniadau a fy rhesymeg yn cael ei gefnogi’n dda gan ddarlleniadau 

academaidd. 

Cyfanswm geiriau: 2157 
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Adran 3 – Ystyriaethau Moesegol 

Bu’r broses o gwblhau’r ffurflen foesegol yn un hir, lle bu angen gwaith 

meddwl manwl ynglyn â’r ffyrdd amrywiol roeddwn yn debygol o ymdrin â 

gwahanol unigolion gan sicrhau nad oeddwn yn peri unrhyw niwed iddynt.  

Cyn mynd ati i gwblhau’r ffurflen, bu darllen erthygl gan BERA (2011) yn 

ddefnyddiol gan ei fod yn cyfeirio at bwysigrwydd yr angen i ni fel ymchwilwyr 

weithio’n systematig, gan sicrhau bod pob unigolyn sy’n rhan o’r prosiect yn 

deall holl elfennau’r gwaith.   

Y rhan a berodd y gofid mwyaf wrth gwblhau’r ffurflen foesegol oedd sicrhau 

nad oeddwn, mewn unrhyw ffordd yn niweidio, nac yn amlygu unrhyw 

ddisgybl mewn unrhyw ffordd.  Felly, wrth fynd ati i benderfynu ar natur yr 

ymchwiliad, roedd angen sicrhau bod y cyfan yn cael ei wneud mewn modd 

cwbl deg.  Dywed Hammersley (2012) mai’r brif elfen foesegol yw sicrhau nad 

oes unrhyw elfen o niwed yn cael ei wneud i’r plant ifanc wrth ymchwilio - 

boed yn niwed corfforol neu emosiynol.  Caiff hyn ei drafod hefyd gan 

Alderson (2000) wrth iddi nodi bod plant ifainc bellach yn cael eu trin yn yr un 

modd ag oedolion, a’i fod yn hanfodol ein bod yn eu trin gyda pharch.  Dywed 

y dylem sicrhau ein bod yn cydnabod eu bod yn unigolion sydd â barn 

bendant i’w fynegi, yn hytrach na’u hystyried fel gwrthrychau. 

Wrth fynd ati i ddarllen ymhellach am y rheolau moesegol, roedd yn ddiddorol 

deall bod moeseg yn y byd ymchwil addysgol wedi deillio o’r elfennau 

moesegol yn y byd meddygol (Howe & Moses, 1999).  Mae hyn felly yn 

esbonio’r pwyslais a geir ar elfennau emosiynol, crefyddol a diwylliannol.  Yn 

yr un modd, trafododd Crawford & Nicklaus (2010) y nodweddion hyn, gan 

nodi bod gwerthoedd unigolion hefyd yn bethau sydd angen eu hystyried wrth 

gwblhau’r prosiect. 

Mae ystyriaethau moesegol fy ymchwiliad i, yn rhai safonol sydd yn sicrhau 

cyfleoedd teg a chytbwys i bob unigolyn.  Er mwyn cyfateb â gofynion BERA 

(2011), bydd dosbarth cyfan yn cymryd rhan yn yr ymyriad, ond dim ond y 

disgyblion sydd wedi dychwelyd ffurflen ganiatâd y byddaf yn gallu eu 
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defnyddio yn y grŵp sampl. O ddilyn cyngor Alderson & Marrow (2011) rwyf 

wedi penderfynu ar grŵp bach o blant i ddefnyddio fel sampl. Mae’r ddwy yn 

cyfeirio ar y ffaith bod cynnwys gormod o blant mewn prosiect ymchwil yn 

gallu codi problemau moesegol ag emosiynol.   

Wrth ymdrin â’r plant, rhaid i mi sicrhau fy mod yn rhoi cyfle iddynt leisio eu 

barn yn annibynnol heb eu harwain ar drywydd penodol (Burgess, 1989).  

Rhaid i mi hefyd sicrhau bod y disgyblion yn cael cyfle rhydd a theg i fynegi 

barn. Wedi darllen gwaith Alderson & Marrow (2011) bu rhaid i mi ail-ystyried 

fy mwriad o gynnal sesiynau trafod cyson oherwydd bod sesiynau grŵp yn 

gallu bod yn niweidiol gan eu bod yn rhannu barn gyda’u cyfoedion.  Gallai 

hyn gael ei drosglwyddo i bobl eraill y tu allan i’r prosiect.  Felly bwriadaf yn 

strwythuro’r sesiynau yn ofalus er mwyn ceisio osgoi hyn. 

Er mwyn gwneud y defnydd gorau o’r wybodaeth fydd yn deillio o’r 

trafodaethau, bwriadaf ffilmio neu recordio pob cyfweliad neu sgwrs y byddaf 

yn eu cynnal.  Wedi i mi gwblhau’r gwaith dadansoddol, byddaf yn dileu’r holl 

dystiolaeth ffilm.  Ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei storio ar ddyfais 

electronig yn dilyn cwblhau y gwaith ymchwil.  Mae hyn er mwyn cydymffurfio 

gyda Deddf Hawliau Dynol (1998).  Bydd y disgyblion hefyd yn cael gwybod 

ble byddaf yn cadw’r data, a sut fydd yn cael ei storio (BEDA, 2011).   

Cwestiwn a godwyd gan fy mentor wrth fynd ati i gwblhau’r ffurflen foesegol 

oedd am ba hyd yr wyf yn bwriadu storio’r data fyddaf wedi ei gasglu. Wedi i 

mi wneud gwaith darllen ar y dysgu canolog, darganfyddais bod angen storio’r 

wybodaeth am o leiaf ddwy flynedd ar ôl cyhoeddi’r traethawd.  Mae ymchwil 

gan Sheehy et.al (2005) yn ategi hyn.  Rwy’n gwbl hyderus fy mod yn deall yr 

hyn sy’n dderbyniol i mi ei wneud a sut y dylid mynd ati i storio’r data.  

Cyfanswm geiriau: 668 
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Ffurflen Adolygu Moeseg yr MYA 
Os yw'r rhain ar gael, sicrhewch eich bod yn atodi’r dogfennau ategol a’r 
llythyrau angenrheidiol. 

• Mae angen llenwi'r Ffurflen Adolygu Moeseg hyn cyn dechrau casglu
data.

• Llenwch y ffurflen hon ar ffurf drafft er mwyn ei thrafod gyda'ch mentor
cyn ei chyflwyno i'ch tiwtor academaidd. Gall hyn ddigwydd drwy
gyfnewid negeseuon e-bost neu drafod wyneb yn wyneb.

• Rhaid i chi anfon y drafft drwy e-bost at eich tiwtor academaidd ar gyfer
craffu ymlaen llaw cyn ei gyflwyno. Bydd eich tiwtor yn rhoi cyngor i chi
ynghylch unrhyw ddiwygiad pellach sydd ei angen cyn y cyflwyniad
terfynol.

• Dylai'r ffurflen hon gael ei chyflwyno ar Learning Central/Blackboard
erbyn 18 Mawrth 2016 fan bellaf.

• Bydd cyfle i drafod eich ffurflen foeseg gyda'ch tiwtor academaidd yn
niwrnod Digwyddiad Dysgu M9 ar 8/9/10/11 Mawrth.

• Bydd y porth i gyflwyno Ffurflenni Moeseg wedi eu llenwi yn agor ar 7
Mawrth 2016.

• Ni chewch chi ddechrau casglu eich data mewn perthynas â'ch
ymyriad cyn i chi gael cadarnhad bod eich cais moeseg wedi cael ei
gymeradwyo.

Rhif Myfyriwr: 
Enw’r Myfyriwr:  

Enw’r Mentor: 

Llofnod y Mentor: 
(yn gadarnhau bod 
trafodaeth wedi 
digwydd – mae enw 
teipiedig yn dderbyniol) 
Cyfeiriad cyswllt, rhif 
ffôn a chyfeiriad e-bost 
y myfyriwr 

Teitl eich cwrs: Meistr Ymarfer Addysgol 
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Teitl dros dro y 
Prosiect: 

Arbrofi â strategaethau er mwyn codi lefelau darllen 
Saesneg disgyblion ar ddechrau cyfnod allweddol 2. 

Ffocws y pwnc (ticiwch 
un – mae’r coch yn 
dynodi maes mwy 
sensitif) 

� Cwtogi ar effaith tlodi ar 
gyrhaeddiad 

� Llythrennedd 

� Rhifedd 
� Cynhwysiant ac ADY 

Categoreiddio’r Prosiect – 
Dewiswch 1 o blith y rhain: 

Safonol 

Llofnod y Myfyriwr 
(mae enw teipiedig yn 
dderbyniol) 
Llofnod y Tiwtor 
Academaidd (mae enw 
teipiedig yn dderbyniol) 

ATEBWCH BOB UN O’R CWESTIYNAU HYN: 

a) Pa nodau/problemau sy’n ffocws i’ch prosiect?
Nod y prosiect i fydd i ymchwilio i sut mae disgyblion blwyddyn 3 yn ymateb i
ddechrau darllen a sillafu yn Saesneg am y tro cyntaf a beth yw’r heriau sy’n eu
hwynebu. Hoffwn ymchwilio i’r strategaethau amrywiol a ddefnyddir gennym, fel
ysgol, er mwyn eu cynorthwyo, a hefyd, pa strategaethau eraill sydd ar gael y
gallwn eu treialu ar lawr y dosbarth. Bwriadaf ddewis sampl o ddisgyblion o allu
amrywiol, i ffocysu arnynt. Y gobaith sydd gennyf yw gweld sut mae eu darllen a
sillafu wedi datblygu dros gyfnod o flwyddyn, a beth sy’n gyfrifol am y datblygiad
hwnnw. Pa strategaeth/rhan o strategaeth sydd yn gweithio orau i’r disgyblion? Y
nod ar ddiwedd y prosiect yw bod lefelau darllen a sillafu disgyblion blwyddyn 3
wedi codi’n fwy na’r disgwyl o ganlyniad i’r ymyriad.

b) Beth yw natur eich ymyriad yn eich ystafell ddosbarth?
Sut y gwnewch chi’n siŵr na chaiff y rhai sy’n cymryd rhan yn eich ymholiad
unrhyw niwed (e.e. sicrhau, os gweithredwch chi newid, y gwnewch chi hynny i’r
dosbarth cyfan yn hytrach nag i grŵp o fyfyrwyr yn y dosbarth hwnnw)
Er y byddaf yn ffocysu’n benodol ar grŵp bach o ddisgyblion, byddaf yn dal i
ddefnyddio’r strategaethau gyda’r dosbarth cyfan er mwyn eu haddysgu hwythau
yn ogystal. Yr unig bwrpas i’r grŵp ffocws yw defnyddio’u data er mwyn ymholi
ymhellach. Bydd pob strategaeth wedi ei gynllunio’n ofalus gan sicrhau gwaith
ymchwil trylwyr gennyf i cyn i mi eu hymarfer ar lawr y dosbarth. Ni fyddaf yn
achosi unrhyw niwed i’r un disgybl gyda’r ymyriad gan y byddaf yn ffocysu ar
ddosbarth cyfan mewn gwirionedd er mwyn cael darlun realistig o’r canlyniadau.
Hawdd iawn byddai tynnu grwpiau i un ochr, ond lles ac addysg y disgyblion yw
fy mlaenoriaeth, felly nid wyf yn bwriadu ffocysu ar grŵp sampl o ddisgyblion yn
fwy nag eraill.

c) Pa amrediad o ddata, a pha ystod o dystiolaeth, y byddwch chi’n eu
casglu?
Fy mwriad yw defnyddio amrywiaeth o ddata yn fy ymchwiliad.  Bydd hyn yn
cynnwys data sy’n cynnwys lefelau darllen/sillafu/ffoneg, enghreifftiau o waith ac
asesiadau, nodiadau o gyfweliadau llafar gyda’r grŵp ffocws, cyd-athrawes
blwyddyn 3, cydlynydd llythrennedd, aelodau o’r uwch dîm rheoli, ac enghreifftiau
o holiaduron sydd wedi eu cwblhau gyda'r disgyblion ac athrawon yr adran.
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d) Pwy y bwriadwch eu cynnwys yn eich prosiect proffesiynol estynedig?
Fel y cynlluniais ym modiwl 8 ar y map rhwydwaith, mae’n fwriad gennyf i
ddefnyddio amrywiaeth o unigolion. Y brif bobl ynghlwm â’r prosiect fydd fy
nosbarth o 28 disgybl ac yn fwy penodol y grŵp ffocws o 6 disgybl. Hefyd,
bwriadaf weithio gyda fy nghyd-athrawon yn yr adran, ond gallaf ragweld cyd-
weithio pellach gyda’r cydlynydd llythrennedd yn yr ysgol. Bydd disgwyl i mi
adrodd nôl yn gyson i fy mhennaeth adran ac yn fwy achlysurol i’r uwch dîm
rheoli. Bydd dylanwad y pennaeth y fawr arnaf i, felly bwriadaf adrodd yn ôl ati hi
wrth i mi gwblhau adrannau penodol yn ystod y prosiect.

e) Sut y cewch chi ganiatâd y cyfranogwyr i gymryd rhan yn y prosiect?
Rwyf wedi paratoi llythyr er mwyn dosbarthu i’r rhieni (gweler atodiad). Yn ogystal
â hyn, wedi i mi gael caniatâd rhieni, bwriadaf ofyn caniatâd y disgybl dan sylw fel
eu bod nhw hefyd yn ymwybodol o’r hyn sy’n cael ei ymchwilio iddo. Byddant yn
derbyn gwybodaeth ynglŷn â ffocws yr ymchwiliad, yr hyn yr hoffwn ei weld ar
ddiwedd y prosiect ymchwil, a hefyd, beth yw fy nisgwyliadau ohonynt fel grŵp
sampl. Bydd y llythyr yn cael ei ddosbarthu i rieni cyn gwyliau’r Pasg fel y gallaf
ddechrau ar y gwaith ymchwil. Fel y gwelwch yn yr atodiad, mae’r ffurflenni
caniatâd yn rhan o’r llythyr a disgwyliaf ymateb ganddynt erbyn diwedd tymor y
Gwanwyn. Byddaf hefyd yn rhoi copi tebyg i’r brifathrawes a’r uwch-dîm rheoli sy’n
eu cyflwyno nhw i’r cynlluniau. Rwyf wedi cynnwys amlinelliad bras iddynt o’r
camau pwysig yn y broses ymchwil gan bwysleisio y byddaf yn ddibynnol iawn ar
eu parodrwydd i gymryd rhan yn broses.  Ar bob un o’r dogfennau rwyf wedi
paratoi, nodwyd yn glir bod modd i unrhyw un dynnu yn ôl ar unrhyw adeg.

f) Sut y gwnewch chi hi’n glir i’r oedolion a’r plant a fydd yn cymryd rhan
ynddo y gallant dynnu eu cydsyniad i gyfranogi yn ôl ar unrhyw adeg?
Fel y nodwyd eisoes gennyf, rwyf wedi cynnwys yn glir yn y llythyr caniatâd y bod
modd i unrhyw aelod dynnu eu cyfraniad yn ôl ar unrhyw adeg yn ystod y broses.
Yn ogystal â hyn, wrth gynnal sesiwn gyda’r grŵp ffocws yn esbonio fy mwriad,
byddaf yn mynegi ar lafar hefyd y bod modd iddynt dynnu nôl ar unrhyw adeg.

g) Pa gamau a gymerwch chi i sicrhau y caiff unrhyw ddata personol a gesglir
eu storio’n ddiogel?
Mae cadw data personol yn ddiogel yn ffocws pwysig i’n hysgol ni, felly rwyf wedi
arfer gyda’r camau priodol wrth gadw data yn gyfrinachol ac yn ddiogel. Wedi i mi
gynnwys y data yn y gwaith ymchwil, byddaf yn ei storio ar yriant Dysgu Canolog
Prifysgol Caerdydd. Ymhellach ymlaen yn y prosiect, pan fydd dogfennau papur
gennyf, bydd y copïau yna hefyd yn cael eu cadw mewn man diogel yn swyddfa’r
ysgol. Hoffwn nodi’n glir na fyddai yn stori unrhyw ddata a gwybodaeth ar unrhyw
declynnau personol a symudol megis ffôn, tabled na gliniadur.

i) Sut y byddwch chi’n sicrhau bod y cyfranogwyr yn anhysbys?
Nid yw’r bwriad gennyf i enwi unrhyw ddisgybl nag aelod o staff.
Byddaf yn defnyddio llythrennau i nodi’r disgyblion (disgybl A, B, C,
Ch...) a gyda’r aelodau o staff byddaf yn defnyddio teitl ei swydd i
ddynodi am bwy rwyf yn cyfeirio atynt.

ii) Sut y byddwch chi’n sicrhau cyfrinachedd parhaus y data?
Nid fydd y data cyfrinachol na’r dystiolaeth yn cael ei ddatgelu i
unrhyw unigolyn heblaw am y tiwtor academaidd (ar ambell
achlysur). Ond hyd yn oed gyda’r tiwtor academaidd, ni fydd modd
gwneud unrhyw gysylltiad gydag enw’r disgyblion/aelod o staff. Wedi
i mi gwblhau’r gwaith ymchwil a’r gwaith yn barod i gael ei gyhoeddi,
bydd yr holl ddogfennau yn cael eu dinistrio gen i ar safle’r ysgol.
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iii) Cadarnhewch na chaiff unrhyw ddata a gasglwch mo’u
defnyddio at ddibenion eraill ar wahân i’r astudiaeth hon.
Cadarnhaf hynny

i. Cadarnhewch eich bod chi’n gyfarwydd â pholisi’ch ysgol ar
unrhyw fater sy’n ymwneud â phroblemau Diogelu Plant (gall
fod angen i chi gyfeirio ato wrth wneud eich ymchwil)
Ydw, rydw i wedi darllen polisi’r ysgol ar Ddiogelu Plant

ii. Pa nodweddion penodol ar y gwaith arfaethedig a all godi
pryderon moesegol? Yn eich barn chi, a yw’r prosiect hwn yn
safonol, yn gymhleth, yn annerbyniol? Os dywedwch ei fod yn
‘gymhleth’, lluniwch baragraff byr sy’n disgrifio’r pryderon a sut
y byddwch chi’n ymdrin â’r nodweddion hynny.
Hyderaf y bydd y gwaith prosiect yn gwbl safonol.

iii. Amlinellwch unrhyw wybodaeth arall y teimlwch ei bod hi’n
berthnasol i’r cyflwyniad hwn, a defnyddiwch daflen ar wahân
os bydd angen.
Rwyf wedi cynnwys yr holl wybodaeth y teimlaf sydd yn bwrpasol i’r
ffurflen foesegol hon.

 
 Cadarnhaf fod y wybodaeth a roddwyd uchod yn gywir a chymeradwyaf y gosodiad hwn:  

“Cadarnhaf fy mod wedi darllen y deunyddiau moeseg a ddarparwyd gan gwrs yr MYA 
a’m bod wedi trafod fy astudiaeth gyda’m Mentor a’m Tiwtor Academaidd. Fe chwiliaf 
am ragor o gyngor a chymorth os bydd penbleth annisgwyl yn codi. Yr wyf hefyd wedi 
darllen a deall canllawiau BERA ac fe gydymffurfiaf â hwy wrth wneud fy ymchwil” 

Llofnod(ion): SMWatkins Dyddiad  16.02.16 



Adran 3: Prosiect 
Ymchwil  

7 

Adolygiad moeseg myfyriwr gradd Athro 

I’w lenwi gan y myfyriwr  LLENWCH YR ADRAN HON I’CH TIWTOR ACADEMAIDD EI 
LLOFNODI 

Enw’r Myfyriwr:  
Adran y Myfyriwr: Y Gwyddorau Cymdeithasol 
Cwrs: Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol 
Teitl y prosiect: Arbrofi â strategaethau er mwyn codi lefelau Saesneg disgyblion ar 
ddechrau cyfnod allweddol 2.  

I’w llenwi gan y tiwtor academaidd erbyn 26ain Mawrth a’i hanfon ymlaen i bwyllgor yr 
MYA erbyn dydd Mawrth 31ain Mawrth 

Sut y byddech chi’n categoreiddio’r astudiaeth broffesiynol estynedig hon? 

Safonol 

A ragwelwch chi y bydd yr astudiaeth broffesiynol estynedig hon yn codi unrhyw anawsterau 
moesegol? 
NA 

Llofnod y tiwtor academaidd:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyddiad . . . . . . . . 

I’w lenwi gan bwyllgor yr MYA (erbyn dydd Mercher 1af Ebrill) 
A ragwelwch chi y bydd yr astudiaeth broffesiynol estynedig hon yn codi unrhyw anawsterau 
moesegol? 

Llofnod arweinydd pwyllgor yr MYA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyddiad . . . . . . . . 

Penderfyniad ar ran yr Adolygwyr 

Ei awdurdodi 
Ei awdurdodi’n amodol ar y mesurau ychwanegol canlynol 
Peidio â’i awdurdodi am y rhesymau a roir isod 
Ei gyfeirio i sylw Pwyllgor Moeseg Ymchwil (SREC) yr Ysgol 

Y pwyntiau sydd i’w nodi gan yr SREC: 

Llofnod Cadeirydd yr SREC:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dyddiad . . . . . . . . 
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Annwyl Riant, 

Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio ar fy mhrosiect ymchwil terfynol ar gyfer Gradd 
Meistr mewn Ymarfer Addysgol ym Mhrifysgol Caerdydd.  Ysgrifennaf atoch i 
ofyn eich caniatâd i gynnwys eich plentyn mewn grŵp ffocws a fydd yn rhan o’m 
prosiect ymchwil. 

Nod y gwaith yw parhau i ddatblygu strategaethau sy’n codi lefelau darllen a 
sillafu Saesneg disgyblion yn ystod blwyddyn 3. Yn ystod y flwyddyn hon, 
cyflwynir yr iaith Saesneg yn ffurfiol i’r disgyblion am y tro cyntaf, a sylweddolwn 
fod hyn weithiau yn anodd i rai. Bwriadaf gynnwys mân newidiadau i rediad 
dyddiol y dosbarth er mwyn cynnwys strategaethau penodol, gyda’r nod o barhau 
i godi lefelau darllen a sillafu'r disgyblion hyd yn oed ymhellach erbyn diwedd y 
flwyddyn. 

Er mwyn ateb gofynion y prosiect ymchwil, mae’n ofynnol i mi ddewis grŵp sampl 
o ddisgyblion er mwyn ffocysu arnynt. Hoffwn bwysleisio y bydd yr ymyriad hwn
yn cael ei weithredu i’r dosbarth cyfan.  Gyda’ch caniatâd chi, hoffwn ddefnyddio
data eich plentyn (yn ddienw) yn y prosiect, a hefyd cynnal ambell sesiwn grŵp
gyda nhw i’w holi, a thrafod eu barn am yr amrywiol strategaethau. Wedi i chi
ymateb i’r llythyr hwn, byddaf yn esbonio fy mwriad i aelodau’r grŵp ffocws,
ynghyd ag egluro'r hyn fydd yn ofynnol ganddynt yn ystod y gwaith ymchwil.
Gallaf eich sicrhau y bydd y gwaith yn llawn hwyl ac yn cynnal eu diddordeb!

Bydd y gwaith ymchwil a wneir yn hollol gyfrinachol ac ni fydd enwau’r disgyblion 
na’r ysgol yn cael eu dyfynnu o fewn corff fy mhrosiect yn unol â gofynion Deddf 
Gwarchod Data 1998. Byddaf yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau er mwyn 
casglu tystiolaeth, gan gynnwys cyfweliadau, holiaduron, canlyniadau asesiadau 
ac enghreifftiau o waith y disgyblion. 

Nid oes unrhyw bwysau ar y disgyblion i gymryd rhan yn y prosiect ac mae’n llwyr 
ddibynnol arnoch chi fel rhiant/gwarchodwr i benderfynu ynglŷn â hyn. Mae’n 
bwysig nodi y gall eich plentyn dynnu’n ôl ar unrhyw adeg. Petai hyn yn digwydd, 
ni ddefnyddir unrhyw gyfraniad a wnaed gan eich plentyn fel rhan o’r prosiect. 

A fyddech mor garedig â llenwi’r ffurflen ganiatâd a’i dychwelyd i mi cyn gynted â 
phosib os gwelwch yn dda? Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ynglŷn 
â’r prosiect, mae croeso i chi ddod ataf i’w trafod. 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth. 

Yn gywir, 

……………………………………………………………………………………………… 
Rhoddaf/ Nid rhoddaf ganiatâd i’m plentyn gymryd rhan ym mhrosiect i ymchwil . 

Enw’r plentyn:……………………………… Llofnod rhiant:...............................     
Dyddiad ……………………………………. 
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Dear Parent, 

I am currently working on my final research project towards gaining a Masters 
degree in Educational Practice at Cardiff University.  I am writing to request 
consent to include your child as part of a focus group for that research project. 

The focus of the work entails developing strategies to raise year 3 pupils’ reading 
and spelling skills.  During year 3, pupils are formally introduced to learning the 
English language for the first time, and we realise that, for some, this can be 
challenging.  It is my intention to make small changes to the daily activities by 
including opportunities to introduce specific strategies to raise pupils’ reading and 
spelling skills even further by the end of the academic year. 

In order to meet the requirements of the research project, I need to select a 
sample group of pupils on which to focus.  I wish to make it clear that I shall be 
introducing the strategy to all the pupils in the class.  However, with your consent, 
I would like to use your child’s data (anonymously) and hold a few additional 
group sessions with the selected pupils to question them and collect their views 
on the different strategies used.  Once I have your consent I intend speaking with 
the pupils in the focus group to explain my intention and what will be expected of 
them.  I can assure you that the activities will be fun and interesting! 

The details of the research will be totally anonymous, as will the names of pupils 
and the school.  No one will be named within the body of the work.  This complies 
with the requirements of the Data Protection Act 1998.  I shall be using a range of 
ways to collect information including interviews, questionnaires, assessment 
results and examples of pupils’ work. 

It is important to note that you are not obliged to give your consent.  It is not 
compulsory for pupils to take part in my project, and you as parents/carers, are 
free to give or refuse your permission.  If you do consent, your child will be able 
to withdraw from the project group at any time.  If this is the case, I shall not use 
his/her previous contribution as part of the research. 

Would you kindly complete the consent slip below and return it to me as soon as 
possible please?  If you have any further questions in respect of the project, you 
are welcome to come and discuss them with me. 

Thank you for your cooperation and support. 
Regards, 
……………………………………………………………………………………………… 

I do / do not give my consent for my child to take part in the Research 
project. 

Child’s name:…………………………………..    Parent’s signature: …………….. 

Date: ……………………………………. 
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Annwyl _________________ 

Ysgrifennaf atat i ofyn os fyddet yn hoffi fy helpu i yn ystod y misoedd nesaf. Rwyf yn 
gweithio’n galed iawn ar hyn o bryd yn ymchwilio i wahanol ffyrdd i’ch helpu chi, plant blwyddyn 
3, i ddarllen Saesneg.  

Rydym wedi dechrau defnyddio un ffordd sy’n ein cynorthwyo gyda’n Saesneg a hoffwn 
ymchwilio i fwy o ffyrdd cyffrous i’ch helpu chi ddarllen a sillafu.  

Os fyddi di yn cytuno i’m helpu, byddaf yn defnyddio enghreifftiau o dy waith, a hefyd, yn 
gofyn i ti gwblhau holiadur yn nodi’r hyn rwyt yn ei hoffi/ddim yn ei hoffi, ac yn y blaen.  

Bydd yr holl waith yn gwbl gyfrinachol, ac ni fydd dy enw yn cael ei rhannu gydag unrhyw un arall.  Mae’n 
bwysig nodi, y bydd modd i ti dynnu nôl o’r ymchwil ar unrhyw adeg.  

Diolch yn fawr, 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Rhoddaf fy nghaniatâd i helpu Miss x gyda’i gwaith ymchwil. Nid wyf 

yn awyddus i fod yn rhan o brosiect ymchwil Miss x 

Llofnod ……………………………        Dyddiad ……………………………………. 
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Adran 4 – Adolygiad o’r llenyddiaeth 

Wrth fynd ati i gwblhau prosiect ymchwil ar y lefel hwn, mae’n hanfodol bwysig rhoi 

sylw addas i’r llenyddiaeth sydd eisoes yn bodoli yn y maes mae’r ymchwil yn 

ymwneud ag ef.  Mae gwneud hyn yn cyfoethogi’r gwaith ymchwil ac yn rhoi gwell 

dealltwriaeth i’r ymchwilydd o safbwyntiau ymchwilwyr eraill.   

Wedi ymchwilio i’r llenyddiaeth sydd eisoes yn bodoli ym maes fy ymchwil innau, 

byddaf yn ystyried y damcaniaethau amrywiol sy’n codi, er mwyn fy nghynorthwyo i 

lunio fy ymyriad yn llwyddiannus ar lawr y dosbarth.  Rwyf wedi penderfynu dilyn y 

trywydd o addysgu llythrennedd am amrywiol resymau.  Yn gyntaf, mae’n faes sydd 

o ddiddordeb personol i mi; yn ail, mae’n un o flaenoriaethau’r Llywodraeth ar hyn o

bryd; ac yn drydydd, mae’n faes sy’n flaenoriaeth yng Nghynllun Datblygu’r Ysgol

eleni.  Rwyf yn benodol am ymchwilio i addysgu Saesneg i ddisgyblion blwyddyn 3

mewn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, lle mae disgyblion yn derbyn addysg ffurfiol

drwy gyfrwng yr iaith Saesneg am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn honno. Bwriadaf

ffocysu’n benodol ar:

• Hybu darllen ar gyfer pleser

• Darllen yn annibynnol o oedran ifanc

• Cynnydd yn safonau darllen

Diddorol oedd darllen gwaith (James et.al, 1993) wrth iddynt sôn am yr effaith a’r 

anhawsterau sydd yn codi wrth i blant ddysgu sillafu Saesneg am y tro cyntaf. 

Dywedant bod 40% o gamgymeriadau sillafu Saesneg yn gysylltiedig â phatrymau a 

reolau sillafu Cymraeg. Mae hyn i’w weld yn amlwg gyda fy nisgyblion i, felly rwyf yn 

awyddus i ddysgu mwy amdano.  

Er mwyn datblygu ffocws clir a threfnus i’r gwaith ymchwil, bwriadaf rannu’r adran i 

dair rhan, sef: 

1. Agweddau’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill ynglŷn â safonau darllen

ymysgu ieuenctid.

2. Yr hyn sy’n cael ei wneud gan ysgolion er mwyn creu newid effeithiol ac

ystyried rôl yr athro.

3. Casgliad / crynodeb o fy narganfyddiadau a’m safbwyntiau.
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Agweddau’r Llywodraeth a Chyrff Cyhoeddus eraill ynglŷn â safonau darllen 
Diddorol oedd darllen amrywiaeth o destunau yn ymwneud â’r pwnc hwn – nid yn 

unig llenyddiaeth yn beirniadu Cymru, ond yn hytrach, beirniadaeth ar Brydain yn 

gyffredinol. Beirniadodd Rose (2006) y dulliau o addysgu plant i ddarllen, lle 

awgryma Jama & Dugdale (2012) bod y nifer o blant sy’n darllen adref, tu allan i 

ddiwrnodau’r ysgol yn achos pryder a bod angen rhoi strategaethau yn eu lle er 

mwyn cywiro hyn.  Roedd sylwadau di flewyn ar dafod gan nifer wrth iddynt feirniadu 

dulliau addysgu.  Safbwynt pwerus sydd gan Ross (2012) wrth iddo ddweud bod 

dyletswydd a phwysau ar athrawon i gyflawni oherwydd… 

‘If you don’t get a child reading by the end of Key Stage 2, secondary school 

is a closed book for them’. 

Dywed James et.al (1993) bod 10.2% o blant 8-16 oed wir yn casáu darllen, 39.2% 

yn hoffi darllen ychydig a dim ond 22.2% oedd wir yn mwynhau darllen. Diddorol 

hefyd oedd canfod mai dim ond 25% o bobl ifanc sy’n cydnabod bod cysylltiad rhwng 

y gallu i ddarllen a’r gallu i lwyddo yn y byd academaidd. Teimlaf bod y ffigurau yma 

yn hynod ddiddorol a gallaf eu cysylltu’n hawdd iawn gyda’r disgyblion rwyf yn eu 

haddysgu ar hyn o bryd. Mae’r ffaith bod llai na 25% o ddisgyblion yr arolwg yn 

mwynhau darllen yn ffigwr brawychus ac mae’n amlwg bod angen sylw pellach ar 

hyn er mwyn ceisio hybu darllen, er mwynhad, ymysg ein pobl ifanc (Jama & 

Dugdale, 2012). 

Safbwyntiau a ffigurau brawychus a geir uchod, sy’n tanlinellu pwysigrwydd dysgu 

darllen o oed ifanc iawn a thyfu i’w fwynhau.  Ond mae hyn yn codi’r cwestiwn 

allweddol – sut?  Prin iawn yw’r awgrymiadau sydd gan y Llywodraeth yn eu 

erthyglau ar sut i addysgu darllen.  Un safbwynt gwerthfawr y darllenais amdano 

oedd gan Wilshaw (2012) wrth iddo ddweud nad y darllen geiriau yw’r llwyddiant ond 

y prif nod wrth i blentyn ddechrau darllen yw’r gallu i wneud synnwyr ac ystyried y 

geiriau a’r brawddegau hynny mewn cyd-destunau ehangach (Pearson & Mitchell, 

2012).  Mae’n hanfodol i mi ac athrawon yn gyffredinol gofio hyn, oherwydd yn aml, 

gyda’r pwysau sydd arnom ar lawr y dosbarth, efallai mai prin yw’r cyfleoedd sydd 

gan y disgyblion i drafod a gwerthfawrogi’r hyn maent yn ei ddarllen.  

Mae barn Bell (2016) yn un heriol wrth iddi nodi, erbyn diwedd 2016, dylai 85% o 

ddisgyblion 11oed fod yn cyrraedd lefel/trothwy arbennig sy’n fwy heriol nag erioed 
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(hynny yw, y lefelau uwch). Llwydda i gydnabod ymdrechion ysgolion i godi safonau, 

ond eto’i gyd, nid yw’r safonau hynny’n ddigon da o ystyried y ‘dylai bob plentyn 

gyrraedd yr ysgol uwchradd yn gwbl llythrennog ac yn barod i lwyddo’n academaidd’ 

(Bell, 2016).  Nid oes unrhyw ystyriaeth yng ngwaith Bell (2016) i nifer y disgyblion 

sydd ar y gofrestr anghenion dysgu ychwanegol (ADY) na’r disgyblion hynny sydd ag 

anghenion hyd yn oed yn fwy dwys, neu ar ddatganiad.   

Caiff y pwnc hwn ei drafod gan Cuandros, Land & Scully (gwelwyd yn Adroddiad 

Black-Monsen 2004) yn eu hadroddiad wrth iddynt drafod y niferoedd cynyddol o 

blant cynradd sydd yn cyrraedd ein hysgolion gydag anghenion addysgol 

ychwanegol a nifer ohonynt yn ymwneud â llythrennedd. Mynega Black-Monsen 

(2004) yn ogystal, nad oes cydnabyddiaeth i’r niferoedd o blant sydd ag anawsterau 

wrth i ysgolion gael eu rhoi dan bwysau gan ei siroedd lleol i sicrhau bod bob plentyn 

yn cyrraedd lefel arbennig erbyn iddynt gyrraedd 11oed er gwaethaf eu anghenion. 

Yn ôl Laws (2013) ‘all children, whatever their circumstances should arrive in 

secondary schools ready to succeed’. Hawdd iawn yw gosod targedau heriol, ond 

amhosib yw eu cyrraedd gyda charfan o ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu 

penodol sy’n ymwneud âthrafferthion yn y maes llythrennedd.   

Cyfeiria Black-Monsen (2004) sawl gwaith at strategaethau amrywiol sy’n cael eu 

defnyddio’n aml er mwyn concro anawsterau, megis ymarferion gweledol, actio, 

ymarferion motor cain, ac ymgyfarwyddo a delio â synau sy’n cyfateb â llythrennau a 

geiriau. Dywed Black-Monsen (2004), i nifer o blant, mae’r elfennau mwy ymarferol 

yn cael effaith gadarnhaol ar eu addysgu hir dymor. Dyma un farn werthfawr sy’n 

awgrymu’r ffordd ymlaen i athrawon gan gynnig strategaethau ymarferol i ni arbrofi â 

nhw. Ceir trafodaeth fanwl am hyn hefyd yn Clarke-Stewart (1998) wrth iddynt drafod 

yr amrywiaeth o ffyrdd sydd o ddysgu. Bydd y strategaeth hon yn un fydd yn cael 

cryn sylw yn fy ymyriad i wrth i’r disgyblion ffocysu ar synau ffoneg cyn iddynt 

ddatblygu’r gallu i ddarllen geiriau a brawddegau.  Fel rhan o fy ymyriad, bwriadaf 

ddefnyddio’r elfen o adnoddau gweledol er mwyn ennyn diddordeb y plant wrth 

ddechrau dysgu.  
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Amhosib fyddai trafod agweddau a safbwyntiau’r Llywodraeth tuag at ddarllen heb 

drafod y cwricwlwm newydd sydd ar fin cael ei gyflwyno i fyd addysg.  Wrth 

ymchwilio drwy ddogfennau’r Llywodraeth, deallaf mai un o brif amcanion Yr Athro 

Donaldson (Llywodraeth Cymru, 2015) wrth greu’r cwricwlwm diwygiedig hwn oedd i 

‘alluogi’r Gymraeg i ffynnu yn naturiol ym mywydau pobl ifanc’.  Er mwyn gwneud 

hyn, bydd disgwyl i’r disgyblion ‘osod safonau uchel iawn iddyn nhw eu hunain….gan 

gymhwyso gwybodaeth mewn amryw o ffyrdd’ (Llywodraeth Cymru, 2016).  Wrth 

fynd ati i lunio’r ymchwiliad, roedd y gallu i gymhwyso’r wybodaeth yn un o’r 

canlyniadau fydd, gobeithio, yn deillio o’r ymyriad.  Sesiynau byr, cyson, sy’n annog 

disgyblion i feddwl yn ehangach na’r hyn sydd ar y dudalen gan eu galluogi, maes o 

law, i dyfu yn ddysgwyr annibynnol llwyddiannus. Mae hyn yn cyd-blethu gyda 

gofynion Donaldson sef i geisio annog:  

• ddysgwyr uchelgeisiol
• cyfranwyr mentrus
• dinasyddion egwyddorol a gwybodus

Yr hyn sy’n cael ei wneud gan unigolion ac ysgolion er mwyn creu newid 
effeithiol gan ystyried rôl yr athro 

Fel y soniais eisoes, hawdd iawn yw hi i’r Llywodraeth feirniadu a chyflwyno 

fframweithiau a chwricwlwm newydd er mwyn ceisio ‘codi safonau’.  Ond nid ydynt 

yn cynnig awgrymiadau ymarferol a defnyddiol i ni eu defnyddio er mwyn codi’r 

safonau hynny.  Er budd yr ymchwiliad hwn, roeddwn yn awyddus i fynd i chwilio am 

awgrymiadau a safbwyntiau sydd yn eu hanfod, yn berthnasol ar lawr y dosbarth. 

Y cwestiwn sy’n cael ei holi’n gyson yw ‘beth sydd yn denu disgyblion at eisiau 

darllen?’  Cwestiwn anodd sydd bron yn amhosib i’w ateb.  Ceir trafodaeth fanwl gan 

Clarke-Steward (1998) yn ei adroddiad, lle y mae hi o’r farn mai’r cynnwys yn unig 

sy’n denu plant i ddarllen.  Dywed y gallwn geisio eu ‘hannog’ tan ddydd y farn, ond 

heblaw bod y cynnwys yn eu diddori, ni fydd ganddynt unrhyw ddiddordeb. 

Awgryma Clarke-Stewart (1998) hefyd nad oes digon o ymchwil yn cael ei wneud er 

mwyn darganfod beth sy’n denu plant i ddarllen ond yn hytrach, gormod o ymchwil 

yn cael ei wneud ar yr ochr negyddol o ‘pam nad ydynt yn darllen’. Safbwynt 

ddiddorol oedd gan Fielding & Roller (1992) ar y pwnc wrth iddynt fynegi mai’r prif 

reswm nad yw plant yn hoffi darllen yw oherwydd nad ydynt yn ei gysyltu â phleser. 
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Cytunaf gyda’r safbwynt hwn, ac o drafod gyda disgyblion fy nosbarth i, daeth hyn i’r 

amlwg yn y drafodaeth. Rhaid i ni gofio bod diddordebau disgyblion yn ein hysgolion 

yn amrywiol, ac mae dyletswydd arnom i geisio apelio at yr holl ddisgyblion hynny er 

mwyn rhoi’r un cyfleoedd iddynt lwyddo er mwyn eu hannog i aros mewn addysg 

(NIAO, 2013).   

Diddorol hefyd oedd darllen gwaith Lockwood (2008) –  ceisiodd awgrymu gwahanol 

ddulliau o ddenu plant i ddarllen e.e. gwasanaethau darllen, clybiau darllen a 

cherdyn i’r llyfrgell leol i enwi ond ychydig. Ond yn fwy na hynny, pwysleisiodd y 

manteision o wrando ar lais y plentyn, a’r syniadau gwreiddiol sydd ganddynt. O 

ganlyniad i’r safbwyntiau uchod es ati i ymchwilio am ffyrdd amrywiol o geisio newid 

y diffyg awydd yma i ddarllen gan arbrofi gydag ambell syniad.  

Yr un datrysiad a oedd yn cael ei grybwyll yn aml oedd y pwyslais anferthol dylid ei 

roi ar ddarllen yn y cartref.  O ganlyniad i’r sylw hwn, darllenais ran o’r erthygl gan 

Clarke-Stewart (1998) sy’n mynegi mai rôl rhieni, fwy nag athrawon, yw ennyn 

diddordeb cychwynnol eu plant mewn darllen.  Cyfeiria at rôl y rhieni i sgaffaldio’r 

plant - hynny yw, i gynnal sesiynau sy’n annog y plant i fod eisiau darllen ac eisiau 

darganfod drostyn nhw eu hunain. Diddorol oedd darllen safbwyntiau Senechal 

(2006) wrth iddi fanylu ar ei ymchwiliad diweddar. Gwnaeth arolwg o 1174 o 

deuluoedd a daeth yn gwbl glir bod y plant sy’n darllen gyda’u rhieni adref yn 

gwneud gwell cynnydd academaidd. Dywed hefyd bod cael plant i ddarllen i’w rhieni 

6 gwaith yn fwy effeithiol nag i’r gwrthwyneb.   

Erthygl arall sy’n trafod yr un pwnc ond yn pwysleisio’r gwrthwyneb, yw’r erthygl gan 

‘Parent Teacher Association’ (1987) sydd i’w weld yng gwaith Clarke-Stewart (1998) 

- lle mynegant mai’r ffordd orau i annog y newid yma ym mharodrwydd plant i 

ddarllen yw i ddarllen ar goedd iddynt o oed ifanc iawn a’u trwytho mewn straeon 

difyr.  Rwyf yn dueddol o gytuno gyda’r sylw uchod ac efallai, yn y dyfodol, y dylwn 

ystyried datblygu perthynas agos gyda’r rhieni er mwyn eu hannog i ddarllen mwy 

gyda’u plant. Caiff y sylw hwn hefyd ei drafod gan Fox (2008) gan bwysleisio 

pwysigrwydd perthynas ddarllen dda rhwng rhiant a phlentyn – ‘gall hyn newid 

trywydd bywyd y plentyn’. Er hyn, gofynion yr ymchwil yma yw ffocysu ar ymyriad
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dosbarth, ac er mwyn osgoi unrhyw broblemau moesegol, nid wyf yn bwriadu 

cynnwys unrhyw gyswllt rhieni yn fy mhrosiect ymchwil.  

Wrth droi at ffynhonnell wahanol, darllenais sylwadau Willingham (2015) sydd yn 

canolbwyntio ar addysg a darllen yn America.  Dywed, o fewn y pum awr o amser 

hamdden adref sydd gan blant yn ystod yr wythnos, ar gyfartaledd, dim ond chwe 

munud y dydd maent yn treulio yn darllen straeon. Mae’r ymchwiliad hwn wedi ei 

seilio ar blant 8-16 mlwydd oed. Ffigwr syfrdanol sy’n dangos cymaint o bwysau 

sydd, mewn gwirionedd, ar athrawon i ymarfer y sgiliau darllen, gan mai prin yw’r 

dystiolaeth bod rhieni yn gwneud unrhyw ymdrech i’w hymarfer gyda’u plant adref. 

Mae’r graff isod yn crynhoi canlyniadau’r arolwg ganddo.  

Graff sy’n dangos sut mae plant yn treulio eu hamser hamdden 
Arolwg Daniel T. Willingham 2015 

Teimlaf fod y graff uchod yn amlygu cyn lleied o blant sydd mewn gwirionedd yn 

mwynhau darllen llyfrau. I ffocysu ar blant fy nosbarth i, teimlaf mai tebyg iawn 

fyddai’r graff petawn yn ei gwblhau arnyn nhw. Mae ganddynt lawer mwy o 

ddiddordeb mewn gwylio’r teledu a chwarae ar declynnau trydanol yn hytrach na 

chydio mewn llyfr, a’i ddarllen. 
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I wyro oddi wrth y safbwyntiau am ddarllen yn y cartref, ac i symud at yr addysgu ar 

lawr y dosbarth, daw’n amlwg iawn wrth ddarllen llenyddiaeth nad oes ateb syml i 

addysgu darllen i ddisgyblion.  Safbwynt realistig oedd gan Engelmann et.al (1983) 

wrth iddynt nodi ei bod yn amhosib addysgu dosbarth cyfan o ddisgyblion gan 

ddefnyddio un strategaeth yn unig.  Mae gan bob unigolyn anghenion arbenigol ac 

mae’n rhaid i athrawon a rhieni deilwra’r strategaethau hynny er mwyn mynd i’r afael 

ag anghenion unigolion a ffocysu ar yr hyn sy’n gweithio (Hattie, 2009). Mae gennyf 

ddosbarth sydd ag amrywiaeth o anghenion ac mae’r ffordd rwyf yn ymdrin â nhw yn 

gwbl wahanol. Er enghraifft, gyda disgyblion sydd â dyslecsia, does dim pwynt eu 

gorlwytho gyda geiriau oherwydd negyddol iawn fyddai’r canlyniadau. Ar y llaw arall, 

gyda disgyblion sydd ag awtistiaeth, rhaid eu hannog i ddarllen a chodi eu hyder gan 

bwysleisio eu bod yn gallu gwneud. Yna gyda disgybl sydd ag ADHD, rhaid cynnal 

sesiynau byr a bachog sydd yn mynd i ennyn ei ddiddordeb am gyfnod byr. Caiff yr 

uchod ei ategu gan Husbands & Pearce (2012) wrth iddynt ddweud ‘effective 

teaching involves a range of techniques including whole class and structured group 

work, guided learning and individual activity’.  Mae hyn, yn fy marn i, yn crisialu’r 

ddawn o addysgu effeithiol, a chan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau a 

strategaethau, ceir y canlyniadau gorau.   

Fel crybwyllais eisoes, pwysleisia Hattie (2009), bod yn rhaid bod yn realistig a 

chofio nad oes canllawiau pendant sydd rhaid eu dilyn, ac mae’n rhaid i athrawon 

ddefnyddio’r hyn sy’n gweithio ac yn addas ar gyfer y plant o dan sylw.  Dyma 

fwriadaf wneud yn yr ymyriad hwn, sef defnyddio agweddau o strategaethau a’u 

teilwra’n addas ar gyfer fy nisgyblion presennol.  Dywed Hattie (2009) hefyd, ar yr 

arwyneb ‘everything seems to work for all teachers’.  Anghytunaf yn gryf gyda’r sylw 

hwn, oherwydd er mwyn bod yn athro effeithiol, rhaid palu o dan yr wyneb, meddwl y 

tu allan i’r bocs, a cheisio chwilio am agweddau ychydig bach yn wahanol er mwyn 

arbrofi â nhw (Husbands & Pearce, 2012).   

Drwyddi draw yn yr adran hon, rwyf wedi trafod yr hyn sy’n digwydd mewn ysgolion 

er mwyn codi safonau darllen, a hefyd rôl yr athrawon wrth addysgu’n effeithiol. 

Dywed Coe et.al (2014), ‘student progress is the yardstick by which teachers’ quality 

should be assessed’.   
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Casgliad 

Wrth ddarllen yn eang ac ystyried nifer o safbwyntiau gwahanol, teimlaf fod fy 

ngwybodaeth am y maes dan sylw wedi datblygu’r fawr.  O ddarllen llenyddiaeth 

amrywiol, mae’r adran hon wedi fy arwain ar drywydd sydd ychydig yn wahanol i’r 

hyn roeddwn wedi bwriadu ei ddilyn yn wreiddiol.  Mae hyn oherwydd bod y 

safbwyntiau amrywiol ar y strategaethau wedi fy sbarduno i ofyn cwestiynau, ac rwyf 

yn awyddus i arbrofi â nhw ar lawr y dosbarth er mwyn profi eu heffeithiolrwydd. 

Diddorol oedd darllen agweddau’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill ar y pwnc. 

Amrywiol oedd eu barn ond gwerthfawrogaf eu safbwyntiau.  Er enghraifft, wrth 

drafod y rhesymau dros y newid mewn cwricwlwm, ceir safbwyntiau diddorol y tu ôl 

i’r newid, a hyderaf, gydag amser, y caiff y newidiadau yma effaith gadarnhaol ar 

addysg gynradd.  Yn fy mhrosiect, mae’n fwriad gennyf ystyried eu syniadau, ac 

arbrofi gyda rhai o’r agweddau, er enghraifft: 

• darllen er mwynhad

• dysgu drwy ddulliau amrywiol, megis ffoneg, trafodaethay ac actio.

Mae’r ymchwiliad hwn yn gyfuniad o nifer o agweddau gwahanol, a gobeithiaf, o 

ganlyniad i’r darllen ar gyfer yr adran hon, y bydd yr ymyriad ar lawr y dosbarth yn un 

y caiff effaith gadarnhaol ar addysg y disgyblion.  Gwerthfawrogaf sylwadau Bell 

(2016) yn fawr iawn wrth iddi drafod safbwyntiau amrywiol wrth ymgymryd â’r dasg o 

gwblhau prosiect ymchwil athro.  Bwriadaf gyfeirio nôl at y sylwadau hynny wrth i mi 

fynd ati i gwblhau’r prosiect hwn.  Un dyfyniad sy’n aros yn y cof yw’r hyn ddywed 

Bell (2016), sef ‘all children - whatever their circumstances - can arrive in secondary 

school ready to succeed’.  Dyfyniad pwerus sy’n dasg heriol i athrawon.  Ond gan 

ddefnyddio strategaethau sydd eisoes yn bodoli a hefyd gan addasu strategaethau 

er mwyn diwallu anghenion y disgyblion, mae modd cyrraedd y targed hwn yn 

llwyddiannus (Husbands & Pearce, 2012).   

Cyfanswm geiriau: 2753 



Adran 5: Prosiect 

Ymchwil  

1 

Adran 5 – Yr Ymyriad  

Cynllunio’r ymyriad – beth rwyf yn bwriadu ei wneud 

Mae’n fwriad gennyf ffocysu ar y dosbarth rwyf yn ei addysgu ar hyn o bryd -

dosbarth o ddisgyblion gallu cymysg, blwyddyn 3.  Rwyf yn adnabod y disgyblion yn 

dda, ac mae hwythau yn fy adnabod i.  Maent yn ddosbarth da o ddisgyblion i 

gwblhau gwaith ymchwil arnynt oherwydd bod ystod gallu amrywiol yn y dosbarth. 

Mae 11% o’r disgyblion ar y gofrestr Mwy Abl a Thalentog yn y maes llythrennedd, 

ond hefyd i’r gwrthwyneb, mae 32% o ddisgyblion y dosbarth ar y gofrestr Anghenion 

Dysgu Ychwanegol am resymau amrywiol.  Bydd pob disgybl yn cymryd rhan yn yr 

ymyriad, ond byddaf yn ffocysu ar bedwar disgybl fel grŵp sampl. 

Yn fras, bwriad fy ymyriad yw i arbrofi â strategaethau er mwyn codi oedrannau 

darllen Saesneg y disgyblion. Gan eu bod yn dechrau darllen Saesneg (yn 

swyddogol) ym Mlwydyn 3 am y tro cyntaf, mae’n hanfodol eu bod yn derbyn sylw 

cyson ar y sgil o ddarllen Saesneg. Bwriadaf ffocysu ar sgiliau ffoneg y disgyblion 

dros gyfnod yr ymyriad gan obeithio y bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar eu 

sgiliau darllen. 

Mae fy ymchwil yn ymwneud ag un o flaenoriaethau cyfredol Llywodraeth Cymru, sef 

y maes llythrennedd, a darllen yn benodol.  Nid yw’n syndod, felly, bod hwn yn faes 

sy’n derbyn cryn sylw gan y Llywodraeth a’r corff arolygu Estyn ar hyn o bryd.  Caiff 

hyn ei nodi’n glir yn adroddiad Estyn (2009) wrth iddynt ddweud ‘er bod llawer o 

ysgolion wedi bod yn llwyddiannus yn gwella safonau dros y ddegawd diwethaf, 

mae’r gwelliant wedi arafu erbyn hyn’.  Mae’n amlwg yn destun y dylai pob ysgol rhoi 

sylw iddo.  O ganlyniad, mae’n ffocws mewnol i ni fel ysgol i godi lefelau darllen yn 

gyffredinol.  Rwyf wedi penderfynu ffocysu ar y maes hwn, ond dewis Saesneg yn 

hytrach na’r Gymraeg, oherwydd eu diffyg profiad o wersi swyddogol Saesneg. Er, 

diddorol yw nodi bod 95% o ddisgyblion y dosbarth yn dod o aelwydydd gwbl 

Saesneg, felly hawdd byddai meddwl y byddent yn darllen Saesneg adref gyda’u 

rhieni. Wedi ymchwilio i’r mater, dim ond 51% ohonynt oedd wedi gwneud unrhyw 

ymgais i ddarllen Saesneg adref gyda’u rhieni cyn iddynt ddechrau ym Mlwyddyn 3. 
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Cyn dechrau ar yr ymyriad mae angen llawer o waith cynllunio. O edrych yn ôl i’r 

rhagchwiliad cynnar, lle y daeth i’r amlwg bod angen cyflwyno strategaethau newydd 

er mwyn codi lefelau darllen Saesneg disgyblion, rwyf wedi cwblhau llawer o waith 

ymchwil. Trafodais gyda sawl aelod o staff o fewn yr ysgol, aelodau o’r uwch-dîm 

rheoli a hefyd fy mhrifathrawes.  O siarad â phob un ohonynt, mae’n amlwg bod bob 

un ohonynt yn gytûn bod yr ymyriad hwn yn syniad da a’i fod yn edrych yn addawol 

er mwyn codi lefelau darllen Saesneg. Rwyf wedi gosod targed i fy hun bod o leiaf 

40% o ddisgyblion y flwyddyn yn cyrraedd eu hoed darllen cronolegol erbyn diwedd 

tymor yr haf eleni.  Targed heriol, ond cyraeddadwy sy’n gofyn am lawer o waith 

trefnu ac ymchwilio. Mae’r pedwar disgybl rwyf wedi dewis yn ddisgyblion o allu 

cymysg, ac ym mis Medi, roedd oed darllen bob un ohonynt yn llawer is na’u hoed 

cronolegol. 

Felly, o edrych ar y tabl uchod, mae’n amlwg eu bod wedi gwneud cynnydd derbyniol 

yn ystod y misoedd cyntaf, ond eto, nid ydynt yn cyrraedd eu hoed darllen 

cronolegol. Bydd copi o’r tabl wedi ei ddiweddaru yn cael ei gynnwys yn adran 7, yn 

dilyn yr asesiad yn Mis Gorffennaf.  

Mae’r ymyriad hwn yn debygol o ddigwydd yn gyflym ar ôl y profion Cenedlaethol. 

Bydd yr ymyriad, (sydd yn cynnwys cyfres o wersi sy’n seiliedig ar arbrofi gyda 

gwaith ffoneg Saesneg), yn digwydd am un sesiwn, pedair gwaith yn ystod yr 

wythnos gyntaf, a’r un peth yn ystod yr ail wythnos – felly cyfanswm o wyth sesiwn. 

Bydd un dasg asesiedig yn cael ei chynnwys yn yr wythfed sesiwn. Gan fod tri aelod 

Disgybl Oedran Darllen 
Saesneg 

Mis Medi 

Oed 
Cronolegol 
y Disgyblion 

Mis Medi 

Oedran Darllen Saesneg 

Mis Ionawr 

Oed 
Cronolegol 
y 
Disgyblion 

Mis Ionawr 

A >6.0 7.4 7.4 7.8 

B 6.2 7.7 7.0 7.11 

C >6.0 7.7 7.2 7.11 

CH >6.0 7.4 6.5 7.8 
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o staff gennym ym mlwyddyn 3 (dwy athrawes a chynorthwywraig) rydym wedi

ffrydio’r disgyblion yn dilyn yr asesiad ym mis Ionawr.  Wrth gynllunio, rydym yn

nodi’n glir y gwahaniaethau rhwng y grwpiau a’r tasgau gwahanol maent yn eu

cwblhau. Pwysig yw nodi nad yw’r ymyriad yn un sy’n sefyll ar ben ei hun.  Rydym

wedi bod yn arbrofi â’r strategaethau yn gyson yn ystod y tymor diwethaf, ac mae’r

ymyriad yn gyfuniad o’r holl elfennau rydym wedi bod yn treialu dros yr wythnosau

diwethaf.

Er ei fod yn ffocws yn y prosiect hwn i godi oedrannau darllen y disgyblion, rwyf 

hefyd yn awyddus i weld canlyniadau ieithyddol eraill. Hynny yw, cynnydd yn eu 

brwdfrydedd a’u parodrwydd i ddarllen yn annibynnol ac i gwblhau tasgau darllen 

heb or-ddibynnu ar gymorth oedolyn. Efallai, yn fwy na hyn oll, eu awydd i ddysgu ac 

i ddatblygu. Mae Blwyddyn 3 yn gyfnod o newid mawr i’r disgyblion gan bod eu 

amserlen dyddiol yn newid yn llwyr, ac mae’r disgwyliadau sydd gennym ohonynt yn 

llawer uwch. Rhaid cofio hyn wrth i mi fynd ati i gyflwyno’r holl newidiadau yma yn 

ystod y flwyddyn. 

Cynllunio’r ymyriad - ymyraethau ymarferol 

Cyn dechrau ar yr ymyriad o geisio codi lefelau darllen y disgyblion, roeddwn yn 

awyddus i gasglu amrywiaeth o ddata er mwyn sicrhau bod yr hyn rwyf yn ymchwilio 

iddo yn bwrpasol, yn addas, ac yn un y gellir mesur ei effaith. Yn ogystal, roeddwn 

yn awyddus i’r targedau fod yn rhai realistig i mi, ac i’r disgyblion!  

Wrth edrych yn ôl ar ddata’r disgyblion ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, diddorol oedd 

sylwi bod yr un tueddiadau yn y data pan yn ffocysu ar y Gymraeg yn unig. Er mwyn 

creu darlun cyfan, es ati i edrych ar gyraeddiadau rhaglen asesu ‘Incerts’ diwedd 

blwyddyn ac yn fwy defnyddio byth, edrychais ar eu lefelau terfynnol ar ddiwedd 

Blwyddyn 2. Gwelir y canlyniadau yn y tabl isod:  
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Disgybl Deilliant Iaith ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 

Disgybl A Deilliant 6 

Disgybl B Deilliant 6 

Disgybl C Deilliant 5 

Disgybl Ch Deilliant 4 

Gwelaf i ddisgybl A a B gyrraedd deilliant 6 mewn iaith, felly mae’n amlwg bod 

ganddynt y gallu i gyrraedd oedran darllen sydd yn uwch na’u hoedran cronolegol ac 

eu bod yn mwynhau darllen o’u gwirfodd. Ar y llaw arall, sylwaf i ddisgybl C gyrraedd 

deilliant 5 – felly mae’r ffaith bod ei oedran darllen eleni cymaint is na’i oed 

cronolegol yn awgrymu bod angen targedu’r disgybl yma. Wrth arsylwi ar y disgybl 

hwn yn y dosbarth, nid oes llawer o frwdfrydedd ganddo yn ystod y sesiynau darllen 

na’r sesiynau iaith. Bydd angen ffocysu ar hyn yn ystod yr ymyriad gan obeithio am 

gynnydd yn ei fwynhau a’i frwdfrydedd. Yn olaf, ar ddiwedd y cyfnod sylfaen, 

cyrhaeddodd disgybl Ch ddeilliant 4. Mae hyn yn atgyfnerthu fy mhryderon am ei 

chyrhaeddiad, ac yn fwy na hynny ei sgiliau canolbwyntio yn y dosbarth. Bydd 

agweddau o fy ymyriad yn ffocysu ar dasgau byr a bachog a fydd yn ei gorfodi i 

ganolbwyntio.  

Braf yw gweld bod fy nghanlyniadau eleni wrth ffocysu ar y Saesneg yn cyfateb â’u 

canlyniadau llynedd yn Gymraeg. Dengys hyn gysondeb yng ngallu ieithyddol y 

disgyblion ym mha bynnag iaith.  Bydd angen gweithio ar godi eu hyder wrth ddarllen 

Saesneg er mwyn iddynt wneud y cynnydd disgwyliedig. Yn ogystal ag edrych ar eu 

canlyniadau ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, edrychais yn ôl hefyd ar y llinyn ‘darllen’ ar y 

rhaglen asesu Incerts (yn y ddwy iaith) ar ôl cwblhau dau dymor ym mlwyddyn 3. 

Isod, mae’r bocsys gwyrdd yn nodi eu cyrhaeddiadau. 
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Tabl yn dangos cyrhaeddiadau Incerts y Disgyblion Sampl 

Disgybl Cyrhaeddiad Incerts 

Saesneg 

Cyrhaeddiadau Incerts 

Cymraeg 

Disgybl A 

Disgybl B 

Disgybl C 

Disgybl Ch 
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Gellir gweld bod disgybl A a B yn gwneud cynnydd da, sydd yn uwch na’r 

cyfartaledd, lle mae disgybl C yn cadw ei ben uwch ben y dŵr, a disgybl Ch yn cael 

yr un anawsterau yn y Saesneg a’r Gymraeg. 

Rwyf wedi cyfeirio’n gyson yn ystod yr adrannau blaenorol fy mod yn cyd-weithio’n 

agos gyda chydlynydd llythrennedd yr ysgol.  Mae’n hanfodol i mi fy mod yn trafod fy 

nghynlluniau gyda hi, a gweithredu ar ei chyngor.  Athrawes arall rwyf yn cyd-weithio 

â hi yw fy nghyd-weithwraig ym mlwyddyn 3.  Oherwydd natur ein swydd, rydym yn 

cyd-weithio’n agos bob dydd, felly er mwyn osgoi rhoi’r staff dan bwysau, dim ond 

sgyrsiau anffurfio cynhaliais gyda nhw. Wrth fynd ati i gynllunio’r ymyriad hwn, roedd 

yn bwysig, ac yn naturiol fy mod yn gofyn ei barn wrth i’r broses fynd yn ei blaen. Un 

sylw defnyddiol cafodd ei wneud oedd bod angen i’r disgyblion sydd yn cael 

anhawster gyda’r sgil o ddarllen, gael sesiynau byr a chyson. Bu hyn yn sylw i mi 

ystyried yn fanwl wrth gynllunio’r gwaith. Wedi sawl sgwrs, mae’r ddwy ohonom, 

bellach, yn hyderus bod yr ymyriad yn debygol o gael effaith gadarnhaol ar lefelau 

darllen Saesneg y disgyblion.  Mae sawl reswm am hyn: 

1. Disgyblion yn ymateb yn dda i gysondeb.

2. Gweithio mewn grŵpiau llai.

3. Didoli’r disgyblion mewn i grwpiau gallu fel bod pob disgybl yn cael yr

ymdeimlad o lwyddo ar lefelau gwahanol.

4. Tystiolaeth bod gwaith manwl ar ffoneg o oedran ifanc yn cael effaith

gadarnhaol ar ddarllen yn y pendraw.

Mae’r bedair rheswm uchod yn ateb nifer fawr o ofynion, ac rydym heb os, yn 

hyderus, wrth gyfuno’r elfennau yma, bydd cynnydd amlwg i weld yng 

nghyraeddiadau’r disgyblion. 

Cynllunio’r ymyriad – y datblygu ymarferol 

Nid yw cynllunio’r ymyriad hwn yn wahanol i’r cynllunio arferol rydym yn ei wneud o 

ddydd i ddydd.  Yr unig beth sy’n wahanol yw bod gofyn i’r disgyblion gwblhau mwy 
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o waith ysgrifenedig tuag at ddiwedd yr wythnos yn seiliedig ar destun darllen.

Gweler yr atodiad i weld cynlluniau manwl o’r sesiynau dyddiol. Hyderaf, o roi sylw

manwl i’r gwaith hwn, caiff effaith bositif ar eu sgiliau darllen.

Fel soniais eisoes, rwyf wedi penderfynu ar gyfres o wyth sesiwn. Patrwm digon 

tebyg sydd i’r sesiynau, ond mae gwaith yr ail wythnos gymaint â hynny yn fwy 

heriol. Mae’r sesiynau ar ddechrau’r wythnos yn seiliedig ar y sgil o gyfathrebu, 

gyda’r elfen o ddarllen yn cael ychydig llai o sylw. Yna wrth i’r wythnos fynd yn ei 

blaen, mae’r pwyslais yn newid, a’r elfen o ddarllen a dehongli testun yn dod yn 

fwyfwy amlwg. Erbyn diwedd yr wythnos, mae’r sgil o ysgrifennu yn cael ei 

chyflwyno. 

Gwahaniaethu 

Melyn = gallu isel – angen llawer o drilio cyson. 

Gwyrdd = canolig – drilio yn ddyddiol, ond mwy o bwyslais ar y darllen. 

Pinc = mwyaf abl – atgyfnerthu gwaith blaenorol yna symud at ddarllen ac uwch-

lefelu.Mae’r disgyblion sampl yn rhan o’r grwpiau gallu canlynol: 

Disgybl Grŵp Gallu 

A Gallu darllen uwch 

B Gallu darllen canolig 

C Gallu darllen Canolig 

CH Gallu darllen isel 

Erbyn diwedd yr wythnos gyntaf hoffwn weld y mwynhad yn amlwg yn ymateb y 

disgyblion. Nid wyf yn disgwyl i’w gwybodaeth fod wedi ehangu cymaint â hynny, 

ond gobeithiaf eu gweld yn adeiladu ar waith blaenorol.  Erbyn yr ail wythnos, mae 

gennyf ddisgwyliadau tipyn uwch. Wedi wythnos gyfan o ddrilio cyson, rwy’n disgwyl 

eu bod yn ymateb yn dda i’r heriau amrywiol. Gyda’r ddau grŵp gallu uchaf, rwy’n 

hyderus y byddant yn gwbl hyderus i allu adrodd y synnau ffoneg yn gwbl gywir a’u 

defnyddio yn eu gwaith.  
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Adnoddau 

Mae’r defnydd o adnoddau safonol yn hanfodol wrth geisio denu sylw a chynnal 

diddordeb y disgyblion.  Un adnodd y teimlaf sy’n debygol o fod yn ffefryn gan y 

disgyblion yn ystod yr ymyriad yw’r defnydd o gardiau fflach.  

Maent yn weledol iawn ac yn annog y disgyblion i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau.  Yn dilyn yr holiadur ar ddechrau’r ymchwil hwn, 

daeth i’r amlwg bod nifer o ddisgyblion fy nosbarth yn ddysgwyr 

gweledol.  Wrth ymchwilio, fe ddarganfyddais bod Brown (2000) o’r 

farn bod cardiau fflach yn allweddol bwysig wrth ddysgu darllen i 

blant ifanc a dywed Shannon Hutton (2013) bod pedwar pwynt pwysig er mwyn 

iddynt lwyddo: 

• Rhoi llythrennau ar gardiau a gofyn iddynt eu trefnu.

Teimlaf bod hyn yn sgil hynod bwysig y ddisgyblion wrth ddysgu darllen –

cyfateb yr hyn maent wedi ei ddysgu yn flaenorol gyda bywyd go iawn.

• Rhoi geiriau ar gardiau a gofyn iddynt eu trefnu i greu brawddeg.

Fy ngobaith yw bod y dasg hon yn cynorthwyo’r disgyblion i gyrraedd y nod o

allu defnyddio’r ffonemau i adeiladu brawddegau ar lafar ac yn ysgrifenedig.

• Rhoi brawddegau ar bapur a gofyn iddynt greu cyfres o frawddegau.

Mae’r gallu i drefnu’r hyn sydd ganddynt o’u blaenau yn gymorth iddynt wrth

ysgrifennu’n annibynnol. Bydd y sgil hwn yn cael ei asesu ar ddiwedd yr

ymyriad.

• Cyflwyno patrymau geiriau a phatrymau sillafu iddynt. e.e geiriau sy’n dilyn

patrymau sillafu tebyg.

Calonogol iawn oedd darllen y pedwerydd pwynt hwn,

oherwydd bod y strategaeth olaf hwn yn un allweddol yn yr

ymyriad. Dyna, mewn gwirionedd, yw canolbwynt yr ymchwiliad.
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Gyda’r disgyblion isaf eu gallu, rwyf wedi penderfynu treialu’r defnydd o lythrennau 

magnetig yn ogystal â’r cardiau fflach.  Y rheswm y tu ôl i hyn yw oherwydd bod nifer 

ohonynt yn cael anhawster ysgrifennu ac mae hyn, o bryd i’w gilydd, yn rhwystr 

iddynt.  Mae disgybl Ch yn rhan o’r grŵp hwn, ac mae ei sgiliau canolbwyntio yn 

gallu bod yn wan iawn o bryd i’w gilydd.  Wrth ddefnyddio adnoddau amrywiol, 

gobeithiaf y gall ganolbwyntio ar dasg am gyfnod hirach.  

Adnodd hanfodol arall ar gyfer y sesiynau bydd llyfrau darllen 

sydd wedi cael eu lefelu yn addas yn ôl gallu’r disgyblion. 

Bydd pob grŵp yn derbyn llyfr o lefel gwahanol ac yn 

cwblhau gwaith yn seiliedig ar y llyfr hwnnw. 

Mae’r defnydd o bypedau hefyd yn bwysig yn yr ymyriad.  Dywed Jane Fisher 

(2009), ‘Puppets can provide the auditory and kinesthetic learning experiences which 

inspire exciting and imaginative learning.’  Dyma yn union yw fy nod wrth gyflwyno’r 

gwersi yma i’r disgyblion.  Rwyf wedi penderfynu dewis pypedau 

i’r disgyblion wisgo ar eu bysedd. Byddant yn gwneud defnydd 

cyson o’r pypedau yma wrth siarad â’i gilydd, actio pytiau o’r llyfr 

a hefyd wrth geisio sillafu geiriau newydd.  Ceir nifer o syniadau 

diddorol a chyffrous gan Garland (2013) sy’n dangos sut y dylai’r athro fynd ati i 

gyflwyno’r pypedau yma i’r disgyblion gan osgoi iddynt fynd dros ben llestri gyda 

chyffro! 

Asesu 

Bwriadaf ddefnyddio amryw o ddeunydd er mwyn asesu cynnydd y disgyblion. 

Dyma’r prif fodd o asesu: 

• Cynnydd mewn oedrannau darllen

• Cynnydd mewn oedrannau dealltwriaeth

• Cynnydd mewn gwybodaeth am synnau ffoneg.
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Gan gyfuno’r holl elfennau uchod o asesu, hyderaf y bydd gennyf amrywiaeth o 

ddata y gallaf ei ddadansoddi a’i osod mewn modd trefnus.  

Cyfanswm geiriau: 2478 
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ATODIAD ADRAN 5 
Cynllun bras o wythnos gyntaf yr ymyriad 

W Phonic Lesson Plan May 2016 
Tuesday Wednesday Thursday pm Friday am 

Say sound – Revise 
sounds m a s d t i n p 
g o c k u b f e 
(bouncy a stretchy) 

Introduce new sounds 
– l,h,sh,r,j,v

Repeat sound then 
say word and show 
picture (mmmm – 
mountain) 

Read speed sounds 
(mix cards into a pile 
– snap – children to
say sound when
shown a card)

Distribute Reading 
books 

L2 –Big Blob and 
Baby Blob 

a,e,i,o,u 

L3 SW–  In the sun 

Ff nn sh ll ck 

L3 SS – The dressing 
up box – 
ck,nk,ng,pp,tt,ll 

Read Green and Red 
words from front of 
book (these will be 
their weekly spelling 
words). Point out 4 
letters – 3 sounds. 
Teacher led then 
partner work.. Partner 
1 to point with stick 
first. 

Story introduction (act 
it out). 

Say sound –  m a s d 
t i n p g o c k u b f e 
(bouncy a stretchy) 

Children to lead this 
part of the lesson. 

Revise new sounds – 
l,h,sh,r,j,v 

Repeat sound then 
say word and show 
picture (mmmm – 
mountain) 

Use puppets to 
support 

Read speed sounds 
(mix cards into a pile 
– snap – children to
say sound when
shown a card)

Distribute Reading 
books 

L2 –Big Blob and 
Baby Blob 

a,e,i,o,u 

L3 SW–  In the sun 

Ff nn sh ll ck 

L3 SS – The dressing 
up box – 
ck,nk,ng,pp,tt,ll 

 Read Green and 
Red words from front 
of book (these will be 
their weekly spelling 
words). Point out 4 
letters – 3 sounds. 
Teacher led then 
partner work.. 
Partner 1 to point 

Say sound –  m a s d t i 
n p g o c k u b f e 
(bouncy a stretchy) 

Use puppets to support 

Children to lead this part 
of the lesson. 

Revise new sounds – 
l,h,sh,r,j,v 

Repeat sound then say 
word and show picture 
(mmmm – mountain) 

Spelling exercises – 4 
different tasks. Children 
to spend 15 mins on 
each. 

1.handwriting sh, r, j
words

2.jigsaw puzzles – focus
on y, h sound –
magnetic letters

3. comprehension work
– without support

4.Read L3 book with
SW

Look again at the book.  
Read Green and Red 
words from front of book 
(these will be their 
weekly spelling words). 
Practice with a partner – 
test. 

Point out 4 letters – 3 
sounds. Teacher led 
then partner work.. 
Partner 1 to point with 
stick first. 

Say sound –  m a s d 
t i n p g o c k u b f e 
(bouncy a stretchy) 

Children to lead this 
part of the lesson. 

Revise new sounds – 
l,h,sh,r,j,v 

Repeat sound then 
say word and show 
picture (mmmm – 
mountain) 

Use puppets to 
support 

Read speed sounds 
(mix cards into a pile 
– snap – children to
say sound when
shown a card)

Distribute Reading 
books 

L2 –Big Blob and 
Baby Blob 

a,e,i,o,u 

L3 SW–  In the sun 

Ff nn sh ll ck 

L3 SS – The dressing 
up box – 
ck,nk,ng,pp,tt,ll 

Build a sentence (in 
Get Writing 
Handbook). 

Complete task in get 
writing workbooks 
L2 RL – 1 Task after 



Adran 5: Prosiect 

Ymchwil  

12 

Vocabulary check – 
ensure children 
understand meaning 
of words before 
beginning the book. 

Read the story as a 
class then, – partner 
a then partner b.  

Hold a sentence 
(back of get writing 
books). Read it, say 
it, cover it, remember 
it, write it 
L2 – She went to the 
big shops 
L3 –  I have a ship 
with a flag 
L3+ –  She put on 
long spotty socks. 

Practice spelling 
words (Green and 
Red) 

with stick first. 

Story introduction 
(act it out). 

Vocabulary check – 
ensure children 
understand meaning 
of words before 
beginning the book. 

Read the story as a 
class then, – partner 
a then partner b.  

Hold a sentence 
(back of get writing 
books). Read it, say 
it, cover it, remember 
it, write it 
L2 – She has got a 
black hat 
L3 –   I have a ship 
with a flag 
L3+ –  He put on a 
pink wig and a cap. 

Practice spelling 
words 
Find it (Questions at 
the back of the book) 

Practice spelling words 
Find it (Questions at the 
back of the book) 

up-levelling as a 
group. 

L3 SW – 1 task after 
up-levelling in pairs. 

L3 SS – 2 tasks 
(children to work in 
pairs and up-level 
work). 

Work to be placed in 
literacy books. 
Aim to be glued in.  

Assess their own 
work by looking at the 
success criteria. 
Complete sticker and 
place in literacy 
books.  
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Adran 6 – Dulliau Ymchwil 

Cyn mynd ati i gychwyn prosiect ymchwil, mae’n hanfodol gwneud darllen cefndirol 

ar y fethodoleg addas, er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau i’r safon 

uchaf posib, a bod y casgliadau a dynnir oddi wrth yr ymchwil yn ddilys, ac yn 

seiliedig ar dystiolaeth gadarn a gasglwyd mewn modd systematig.  Fel dywed 

Hopkins (2008) mae athrawon proffesiynol sy’n troi at gwblhau gwaith ymchwil (yn 

ogystal â’u swyddi bob dydd), yn euog o fod yn ansicr o’u gallu, a’r dulliau ymchwil 

maent yn eu defnyddio.  Wrth ymchwilio, darganfyddais bod y llenyddiaeth yn gyson 

ynglŷn ag effeithiolrwydd dulliau ymchwil amrywiol ar gyfer prosiect tebyg i’r un dan 

sylw.  Calonogol oedd gweld y cysondeb mewn safbwyntiau am effeithiolrwydd y 

dulliau.  Yn gyffredinol, wrth ddarllen, roedd yr un math o safbwyntiau yn cael eu 

nodi o blaid ac yn erbyn dulliau amrywiol. Roedd hyn yn sicr o fudd i mi wrth bwyso a 

mesur y dulliau mwyaf priodol. 

Wrth gwblhau’r gwaith ymchwil, rhaid sicrhau bod y ffocws bob amser yn glir, a fy 

mod yn hoelio fy sylw ar anghenion y disgyblion a sut gallaf eu cynorthwyo i lwyddo. 

Cafodd hyn ei drafod mewn manylder gan Daly (2006) wrth iddi bwysleisio nad oes 

pwrpas cwblhau ymchwil os yw’r ffocws a’r dulliau o gasglu data yn rhy eang.  Felly, 

fy mwriad yn yr adran hon yw trafod yr amrywiol ddulliau a cheisio pwyso a mesur eu 

manteision a’u hanfanteision cyn mynd ati i ddefnyddio rhai ohonynt yn fy mhrosiect. 

Mae’r dasg o fod yn athrawes llawn amser a chwblhau gwaith ymchwil yn dasg heriol 

a prin yw’r unigolion hynny sy’n llwyddo i gwblhau’r ddwy dasg. Er hyn, fel dywed 

Strauss (1995) mae’r ymchwil gorau yn cael ei wneud gan athrawon. Mae’r sylw hwn 

yn un synhwyrol oherwydd ni sydd â’r dasg anodd o fod ar lawr y dosbarth, ac 

athrawon sydd yn gwybod beth sydd yn gweithio orau. Caiff y pwnc hwn hefyd ei 

drafod gan Pearson & Mitchel (2012) – yn eu barn nhw ‘teachers are the drivers of 

change rather than the implementers of policy’. Credant yn gryf bod lle i athrawon 

wneud ymchwil a bod hyn yn cyfoethogi’r proffesiwn. Ceir nifer o ddulliau ymholi, ond 

yr hyn yr hoffwn ddarganfod yw pa rhai sy’n addas ar gyfer y math o ymchwiliad rwyf 

yn ei gwblhau. Wrth ymchwilio, dywed Poulson & Wallace (2003), ei fod yn ein 

cynorthwyo i feddwl yn feirniadol ar ein ymarfer ein hunain a chodi cwestiynau 

diddorol am y dulliau dysgu.  
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Holiaduron 

Mae defnyddio holiaduron yn ddull poblogaidd ym marn Pawar (2004), sy’n rhoi cyfle 

i ymchwilwyr ffocysu ar agwedd benodol a chreu cwestiynau am yr hyn rydym yn 

awyddus i’w ddarganfod (Daly, 2006).  Mae holiaduron yn cynnig dewis cyfyngedig 

sydd, o ganlyniad, yn haws i’w dadansoddi a’u crynhoi at bwrpas (e.e. cyflwyno’r 

canlyniadau ar ffurf graff/tabl).  Cytunaf â Daly (2006), sy’n nodi bod disgyblion yn 

fwy parod i fynegi barn pan wyddant fod yr holiadur yn ddienw.  Diddorol oedd 

darllen barn Denscombe (2010) wrth iddo gyfleu ei hoffter am ddefnyddio holiaduron 

mewn ymchwil tebyg i hwn, oherwydd eu bod yn cynnig gwybodaeth ag atebion syml 

sy’n ateb y gofyn.  Dywed Pawar (2004) yn hollol hyderus, heb os, mai dyma’r dull 

mwyaf effeithiol pan yn cael ei rheoli a’i gyflwyno’n gywir.   

Er ystyried yr holl nodweddion o blaid defnyddio holiaduron, deallaf hefyd nad yw 

hyn bob amser yn ddull sydd â sylwedd iddo.  Dywed Bell (2005) y gall rhai 

cwestiynau sy’n rhoi cyfle i blant fynegi barn ar agwedd benodol wneud y gwaith 

dadansoddi yn hynod o anodd.  Yn ei barn hi, nid yw defnyddio holiaduron gyda 

phlant ifanc yn fodd digon effeithiol o gasglu data dibynadwy.  Anfantais arall yn ôl 

Hopkins (2008) yw’r ffaith bod dadansoddi atebion holiaduron yn llyncu amser, ac 

wrth gwblhau gwaith ymchwil, rhaid defnyddio bob munud yn effeithiol er mwyn cael 

y canlyniadau gorau.   

Anfantais amlwg sydd hefyd yn cael ei atgyfnerthu gan Hopkins (2008) yw’r ffaith 

bod disgyblion ifanc, (fel yn fy achos i) yn ofni ateb yn ‘anghywir’; maent bob amser 

yn ceisio dyfalu beth yw’r ateb ‘cywir’, a’r hyn rwyf fel yr athro eisiau ei glywed. 

Rhaid hefyd ystyried efallai nad yw rhai disgyblion wedi deall y cwestiwn ac o 

ganlyniad, yn rhoi ateb ar hap.  Gallai hyn gael effaith andwyol ar y data a gesglir. 

Hawdd byddai ochri gyda dwy ochr y ddadl, ond wedi pwyso a mesur, rwyf yn hollol 

argyhoeddiedig bod y defnydd o holiaduron yn ddull perffaith i fy ymchwil i oherwydd 

ei fod yn ddi-enw, a hefyd, gyda phlant mor ifanc, mae’r cwestiynau yn eithaf 

cyfyngedig ar y cyfan, sy’n eu gorfodi i aros ar y trywydd cywir. 
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Cyfweliadau â phlant mewn sefyllfa grŵp ffocws 

Dros gyfnod o ymchwilio i ddulliau amrywiol, mae cyfweld â phlant yn ddull sydd 

wedi cael ei amlygu, a’i gymeradwyo mewn sawl ffynhonnell wahanol.  Tybiaf mai’r 

prif reswm am hyn yw oherwydd y pwyslais cynyddol yn y byd addysg ar 

bwysigrwydd gwrando ar ‘lais y disgybl’.  Mae disgyblion ifainc wrth eu bodd yn 

siarad a thrafod mewn sefyllfa sydd ychydig yn llai na dosbarth cyfan. Mae siarad yn 

uniongyrchol â phlant bob amser yn ffynhonnell effeithiol, ac mae modd cofnodi’n 

union yr hyn y maent yn ei ddweud.  Mae’n amlwg bod Daly (2006) yn credu’n gryf 

yn effeithiolrwydd y dull hwn gan iddi ddweud ei fod mor syml, tra, ar yr un pryd, yn 

cynnig pentyrrau o dystiolaeth a data.  Mae gwrando ar syniadau a safbwyntiau plant 

bob amser yn ddull effeithiol o wella a newid agweddau ar yr addysgu sy’n digwydd 

ar lawr y dosbarth.  Dywed Pearce (2012) mai dyma’r cam cyntaf y dylai pob athro 

ddefnyddio wrth geisio gwella neu newid agweddau o’u haddysgu. 

Er yr holl fanteision, mynega Husbands & Pearce (2012) eu barn yn glir bod llais y 

plentyn yn effeithiol a gall llawer o wybodaeth gael ei gasglu.  Maent hefyd yn 

cydnabod nad yw cyfweld â phlant ifanc yn hawdd gan eu bod yn cael eu rhoi o dan 

bwysau anarferol a braidd yn annaturiol wrth gael eu holi’n ffurfiol.  Mae’n rhaid codi’r 

cwestiwn - a yw’r disgybl yn mynd i gynnig sylwadau da a defnyddiol os ydynt yn 

cael eu rhoi mewn sefyllfa sy’n anghyfforddus iddyn nhw?  Teimla nifer hefyd bod 

gofyn i blant ifainc drafod effeithiolrwydd eu hathro braidd yn annheg, gan eu bod 

nhw, bron bob amser yn awyddus i blesio’u hathro yn hytrach na’i feirniadu!  Mae 

rhai, fel yr awgryma Pawar (2004), yn rhewi wrth gael eu rhoi mewn sefyllfa grŵp 

gydag oedolyn yn eu plith - gall hyn, o bosib, arwain atynt yn peidio cyfrannu’n 

briodol.  Mae eraill yn meddwl i’r gwrthwyneb, gan awgrymu bod rhai plant yn 

dominyddu’r sefyllfa yn llwyr gan wyro oddi ar ffocws y sgwrs, gan wneud y weithred 

yn hollol ddi-werth yn y pendraw.   

Gwerthfawrogaf farn Hopkins (2008) wrth iddo nodi bod cyfweld mewn grŵp bach yn 

rhywbeth anarferol mewn ysgolion cynradd a bod cyfweld mewn sefyllfa dosbarth 

cyfan, llawer yn fwy effeithiol i bawb.  Ond wrth wneud hynny, dylid ystyried ei eiriau 

doeth: ‘remember to be sympathetic with your questions, interested in their answers 

and attentive at all times!’ Gwerthfawrogaf a chytunaf gyda nifer o’r sylwadau uchod, 
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ond cytunaf yn gryf gyda Husbands & Pearce (2012) wrth iddynt fynegi mai dyma’r 

ffordd orau a mwyaf effeithiol o gasglu gwybodaeth wrth blant – ‘barn onest o 

gegau’r disgyblion’. Maent yn gwbl gyfarwydd â thrafod yn fy mhresenoldeb i, felly 

rwyf yn hyderus y bydd y drafodaeth yn un digon naturiol a hwylus. O ystyried yr 

elfennau uchod, hyderaf i ‘lais y disgybl’ gynnig data defnyddiol iawn i mi.  

Arsylwi ar athrawon eraill 

Dywed Strauss (1995) bod athrawon cydwybodol yn dda iawn am feirniadu eu 

hunain, a’u bod bob amser yn edrych am wahanol ffyrdd o wella eu hymarfer.  Yn yr 

isymwybod, wrth edrych yn feirniadol ar y dysgu sy’n digwydd ar lawr y dosbarth, 

mae hyn yn arwain athrawon i edrych yn feirniadol ar effeithiolrwydd yr addysgu a’r 

paratoi sy’n digwydd ganddyn nhw.  Mynega Strauss (1995) hefyd ei fod yn hawdd i 

athrawon fod yn gyson feirniadol ohonynt eu hunain, ond nid yw beirniadaeth gan 

aelodau eraill o staff bob amser yn cael ei werthfawrogi.  Mantais o arsylwi ar staff 

eraill yn addysgu yw bod yr unigolion yn gallu tynnu agweddau amrywiol allan o’r hyn 

y maent yn ei weld.  Yn yr un modd, gellir penderfynu a yw agweddau penodol yn 

gweithio mor effeithiol ai beidio.  Yn olaf, fel dywed Lamb (2015), diddorol yw sylwi ar 

sut mae gwahanol ddisgyblion yn ymateb i dasgau amrywiol o ganlyniad i’w 

personoliaethau a’u cefndiroedd.   

Mae nifer o anfanteision i’r weithred o arsylwi ar athrawon eraill.  Un anfantais fawr y 

darllenais amdano gan (Hopkins (2008), yn ogystal â bod wedi ei brofi fy hun, yw’r 

diffyg amser sydd mewn amserlen wythnosol i wneud hyn yn effeithiol.  Oherwydd y 

cyd-gynllunio sy’n digwydd mewn ysgolion, yn aml iawn mae’r athrawon fyddai fwyaf 

addas i wneud yr arsylwi yn addysgu'r un gwersi ar yr un adeg.  Er enghraifft, mae 

dwy ohonom yn addysgu disgyblion blwyddyn 3 yn ein hysgol ni, ac yn tueddu i 

addysgu’r un pwnc ar yr un adeg o fewn y diwrnod.  Dywed McNiff (2005) bod y 

mwyafrif o athrawon yn arbenigwyr ar drafod beth y maent yn ei wneud ar lawr y 

dosbarth (h.y. yr ochr ymarferol), ond nid ydynt cystal am drafod pam maen nhw’n 

gwneud hynny (h.y. y theori).  Efallai mai hyn sy’n gyfrifol am y ffaith nad ydym yn 

hapus i gael ein harsylwi gan gyd-weithwyr.  Yn ôl Hopkins (2008), fel arfer, yn ystod 

arsylwadau, mae unigolion llawer mwy parod i neidio i gasgliadau.  Felly o safbwynt 

casglu data, nid yw hwn bob amser yn ddull sy’n cael ei amlygu i fod yn effeithiol 
4 
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iawn. Rhaid i mi gytuno â barn Hopkins (2008), ac nid wyf yn teimlo bod y dull hwn o 

gasglu data yn addas ar gyfer fy ymchwiliad oherwydd bod amser mor brin yn ystod 

y diwrnod gwaith, ond yn fwy na hynny, nid wyf yn awyddus i osod athrawon dan 

unrhyw bwysau ychwanegol i’r hyn sydd arnynt eisoes o ddydd i ddydd.  

Arsylwi ar ddisgyblion 

Yn yr un modd ag arsylwi ar athrawon eraill, gall arsylwi ar ddisgyblion fod yn fodd 

effeithiol o gasglu data (Daly 2006).  Gellir dysgu llawer wrth wrando arnynt yn cyd-

weithio a gweithio’n annibynnol.  Mae barn Sharman et.al (2006) yn cyd-fynd â hyn 

gan gydnabod bod modd dysgu llawer wrth arsylwi ar unigolion mewn sefyllfaoedd 

naturiol ac arferol iddynt.  Mae modd rhoi sylw unigol i blentyn er mwyn darganfod 

beth yw ei anghenion neu fanteisio ar y cyfle i sylwi ar y pethau y mae’n rhagori am 

ei wneud. 

Wrth ystyried yr anfanteision, gall arsylwi ar ddisgybl unigol lyncu amser.  Gan 

ystyried bod dosbarthiadau yn cynnwys tua 30 o ddisgyblion, anodd iawn yw rhoi’r 

sylw cyson hwn i unigolyn.  Felly, un ffordd awgryma Sharman et.al (2006) o osgoi 

hyn yw creu rhestr wirio (tick list) er mwyn defnyddio’r amser yn fwy effeithiol ac 

osgoi gorfod cofnodi'r holl nodiadau arsylwi yn llawn. Teg iawn yw’r ddadl o blaid ac 

yn erbyn y dull hwn, ond o’i gymharu gyda dulliau eraill, nid wyf yn bwriadu ei 

ddefnyddio fel un o’m prif ddulliau o gasglu data. Y prif reswm am hyn, fel soniais 

uchod, yw’r ymarferoldeb. Nid wyf o’r farn y byddai’r dull hwn yn rhoi llawer o 

ddeunydd dadansoddol i mi.  

Dadansoddiad ystadegol 

Yn fy marn i, dadansoddiad ystadegol yw un o’r dulliau ymchwilio amlycaf a mwyaf 

poblogaidd ymysg athrawon, oherwydd ei fod yn ddata caled, sy’n aml yn hawdd i’w 

ddadansoddi - mae’r cynnydd neu ddirywiad yn amlwg.  Fel dywed Hillage et al. 

(1998) mae pobl yn ymateb yn well i ffigurau ac mae’n haws o lawer i’w ddadansoddi 

na data meddal.   

Wrth ddarllen am anfanteision dadansoddiad ystadegol, mae’n amlwg bod barn gref 

gan rai yn erbyn ei ddefnyddio mewn ymchwiliad o’r math hwn.  Dadl nifer, megis 

5 
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Lau & Sugden (2011) yw ei fod yn cael ei or ddefnyddio a’u fod, o bryd i’w gilydd, yn 

edrych yn gymhleth iawn, ond ei fod mewn gwirionedd yn arwynebol, a heb lawer o 

sylwedd iddo.  Wrth ddefnyddio data caled fel hyn, mae’n anodd ei osod mewn cyd-

destun ac esbonio’r cyd-destun hwnnw i’r darllenydd neu’r dadansoddwr 

(Denscombe, 2010). 

Uchod, rwyf wedi edrych yn fanwl ar y fethodoleg y tu ôl i’r dulliau ymholi amrywiol. 

Hawdd yw sylwi bod manteision ac anfanteision dilys i bob un o’r dulliau.  Rwyf wedi 

dysgu y gallai bob un o’r dulliau gael eu haddasu mewn amrywiol ffyrdd i ateb yr hyn 

yr hoffwn ei ddarganfod (Daly, 2006).  Rhaid rhoi ystyriaeth fanwl i ba agwedd o bob 

dull ymholi yr wyf am eu defnyddio er mwyn casglu’r data sydd fwyaf effeithiol i’m 

gwaith ymchwil.  Wrth arsylwi a chasglu data ar gyfer fy mhrosiect, byddaf yn chwilio 

am y negeseuon cudd. Bwriadaf wneud hyn yn ystod y sesiynau trafod gyda’r grŵp 

ffocws. Yn fy marn i, dyma fydd data mwyaf defnyddiol yr ymchwilad.  

Problemau 

Wrth gwrs, nid yw casglu’r data yn debygol o fod yn dasg hawdd, a gallaf ragweld fy 

hun yn darganfod nifer o broblemau ar hyd y ffordd.  Teimlaf y gallai gor-ddefnyddio’r 

un disgyblion fel sail i ormod o ddata fod yn beryglus gan eu bod yn debygol o 

ddiflasu ar gael y sylw parhaus a’r disgwyl sydd arnynt i gyfrannu at wahanol 

ffynonellau.  Problem arall y teimlaf y gallai godi yw bod gennyf ormodedd o ddata, a 

fyddai’n anodd ei ddadansoddi yn effeithiol.  Rhaid gweithio yn systematig er mwyn 

cael y gorau allan o’r data (McNiff et.al, 2005).  Mae’n bwysig bod hyn yn 

flaenoriaeth gennyf wrth fynd i’r afael â’r dasg. 

Bu’r gwaith o bwyso a mesur y dulliau ymholi yn un diddorol, ond rwyf bellach yn 

gwbl hyderus bod y dulliau rwyf wedi eu dewis yn rhai sydd yn cynnig y trawsdoriad 

gorau posib o elfennau amrywiol. Cyfeiriais uchod am brinder amser wrth gwblhau’r 

ymchwiliad, felly rwyf wedi cynllunio fy amser yn synhwyrol er mwyn ceisio defnyddio 

cymaint o ddulliau â phosib.  Er ei bod yn dasg anodd i’r disgyblion, hoffwn gwblhau’r 

gwaith o gasglu data dros gyfnod byr o amser.  Byddai hyn yn sicrhau fy mod yn cael 

barn gyfredol y disgyblion heb iddynt gael amser i newid eu meddyliau neu i gael 

profiadau eraill a fyddai’n dylanwadu ar eu barn. 
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Meddyliau cychwynnol ynghylch dadansoddi’r data 

Mae’r llenyddiaeth yn cyfeirio’n gyson at bwysigrwydd peidio mynd ati i gasglu 

gormodedd o ddata.  Noda Fulton (2005), ei fod yn bwysig i ymchwilio a gwerthuso’n 

gyson wrth gasglu data, er mwyn cynnal ymchwiliad yn llwyddiannus.  Mynega ei fod 

yn angenrheidiol ffocysu ar y nod, penderfynu pa fath o dystiolaeth data sydd ei 

angen, a sut gellir mynd ati i’w gasglu.  Felly, o ystyried hyn rwyf wedi penderfynu ar 

y mathau o ddata, a gan bwy rwyf yn bwriadu ei gasglu.  Yn fras, dyma’r cynllun:  

• Holiadur i blant y dosbarth – yn seiliedig ar eu barn nhw am ddarllen

Saesneg.

• Holiadur i’r pennaeth adran – er mwyn casglu gwybodaeth gyffredinol am

‘ddarllen’ yn yr adran. Gobeithiaf i hyn rhoi trosolwg i mi o’r hyn sy’n cael ei

gyflawni gan athrawon, heb orfod eu trafferthu, a gofyn am sgyrsiau unigol.

• Trafodaeth gyda’r grŵp ffocws – prif ddull ymchwil yn fy marn i. Holi’r

disgyblion am ddarllen cyffredinol, eu barn am wersi darllen, a’r hyn hoffent

weld yn y dyfodol.

• Asesiadau – er mwyn gwneud defnydd o ddata caled, rwyf yn bwriadu

defnyddio canlyniadau’r asesiadau darllen a’r asesiadau ffoneg.

Gobeithiaf y bydd y data uchod yn fy nghynorthwyo i ddarganfod pa stratagaethau 

sydd yn gweithio orau er mwyn codi lefelau darllen Saesneg disgyblion y dosbarth. 

Fel y nodais eisoes, er mwyn cynnal ymchwiliad effeithiol rhaid dewis data sy’n 

addas, ac at bwrpas penodol heb wyro oddi ar y trywydd na’r ffocws (Denscombe, 

2010). 

Wedi casglu’r data, bydd angen ei ddadansoddi mewn manylder a’i ddadgodio yn 

ofalus, gan ddarllen yn graff rhwng y llinellau.  Mae data yn adnodd tu hwnt o 

effeithiol os yw’n cael ei drin yn gywir ac yn ofalus.  Felly, wedi i mi gwblhau’r 

ymyriad, bwriadaf droi at arbenigwr data'r ysgol am gyngor, cyn mynd ati i gasglu’r 

holl ddata ynghyd a cheisio ei ddadansoddi’n effeithiol. 

Cyfanswm geiriau: 2693 
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Adran 7 – Y Data – Trafodaeth Ddadansoddol 

Teitl fy ymchwiliad yw ‘Arbrofi â strategaethau amrywiol er mwyn codi lefelau darllen 

disgyblion ar ddechrau Cyfnod Allweddol 2’.  Mae’r dasg o addysgu disgyblion 

Blwyddyn 3 i ddarllen Saesneg (yn ffurfiol) yn un heriol ar y gorau.  Ar hyd y broses 

rwyf wedi dysgu llawer am strategaethau amrywiol o gyflwyno darllen Saesneg i 

ddisgyblion.  Mae nifer o’r strategaethau rwyf wedi arbrofi â nhw wedi llwyddo, tra 

bod ychydig iawn o rai eraill wedi bod yn llai effeithiol. 

Hyderaf fod y broses ymchwilio wedi bod o fudd  i mi wrth addysgu ar lawr dosbarth 

yn ogystal â chyfoethogi fy ngwybodaeth, fy nealltwriaeth a’m datblygiad cyffredinol. 

Yn yn adran hon, mae’n fwriad gennyf gyflwyno, trefnu, adnabod a dehongli’r prif 

ddata a gasglwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wrth baratoi a chwblhau’r ymyriad. 

Dyma grynodeb o’r data rwyf yn bwriadu ei ddadansoddi: 

Enw’r data Y Dull o’i gasglu Y Grwp y’u 
casglwyd ohono 

Ffurf y data crai Ffurf ei gyflwyno’n 
derfynnol 

Holiadur plant Ysgrifenedig Disgyblion y 
dosbarth cyfan 

Cofnod ar bapur Tabl yn arddangos yr 
atebion 

Holiadur pennaeth 
adran 

Ysgrifenedig Pennaeth Adran yr 
Ysgol 

Cofnod ar bapur Tabl yn arddangos yr 
atebion 

Cyfweld â phlant Sgwrs ar lafar Y grŵp samlp yn 
unig. Disgybl A, B, 
C, Ch 

Sgwrs anffurfiol heb 
eu ffilmio/recordio 

Naratif gan
ddyfynnu’r plant 

Dadansoddiad 
ystadegol 

Asesiadau tymhorol Ffocws ar y grŵp 
sampl, ond ei osod 
yng nghyd-destun y 
dosbarth 

Profion ac 
asesiadau 

Taenlen 

Asesu gwaith plant Casglu o’u gwaith 
dosbarth 

Y grŵp sampl yn 
unig. Disgybl A, B, 
C, Ch 

Gwaith wedi ei 
gwblhau yn eu 
llyfrau dosbarth 

Lluniau o
enghreifftiau o waith 

Gwerthfawrogaf eiriau pwerus a doeth (Scott & Morrison 2005) wrth iddynt gynghori 

athrawon sy’n ceisio dehongli data mewn ymchwiliad tebyg i’r un dan sylw, ‘Engage 

in the data as part of a skilful descriptive and explanatory exposition…and in terms of 

the best fit for the purpose of your research’.  Nid yw’r dasg o gasglu data yn hawdd, 

ac anodd ydyw i’w ddadansoddi’n effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau.   
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Er hwylustod, wrth ddehongli’r data ar gyfer yr ymchwiliad hwn, rwyf wedi ei rannu i 

dair rhan: 

1. Trefnu, adnabod a dehongli’r data meintiol

2. Trefnu, adnabod a dehongli’r data ansoddol

3. Casgliad

Rhan 1 - Trefnu, adnabod a dehongli’r data meintiol 

Fel athrawon, rydym yn hen gyfarwydd â thrin data o’r math hwn – sef y data sy’n 

delio â ffigurau.  Ond y tro hwn, yn hytrach nag edrych arno’n arwynebol ac yn 

wrthrychol, bwriadaf edrych o dan yr arwyneb a holi’r cwestiynau - Beth?  Pam? A 

Sut?  

Rwyf wedi sôn sawl gwaith yn ystod yr adrannau blaenorol am oed darllen y 

disgyblion sampl.  Dyma linyn mesur penodol a chlir sy’n adnodd allweddol i ni fel 

ysgol i fesur cynnydd.  Yn y tabl isod gwelir oed cyfredol sy’n dangos effaith 

gadarnhaol y strategaethau darllen Saesneg sydd wedi eu cyflwyno yn fy nosbarth 

dros y misoedd diwethaf.  

Tabl 1: Cymharu oed darllen gydag oed cronolegol. 

Disgybl Oedran 
Darllen 

Saesneg 

Mis Medi 

Oed 
Cronolegol y 
Disgyblion  

Mis Medi 

Oedran 
Darllen 

Saesneg 

Mis 
Ionawr 

Oed 
Cronolegol y 
Disgyblion  

Mis Ionawr 

Oed Darllen 

Saesneg 

Mis 
Gorffennaf 

Oed 
Cronolegol y 
Disgyblion  

Mis 
Gorffennaf 

Cynnydd 
mewn oed 
darllen yn 
ystod y
flwyddyn 

A <6.0 7.4 7.4 7.8 8.3 8.2 >2 flynedd

2 mis

B 6.2 7.7 7.0 7.11 8.5 8.5 2 flynedd 

3 mis 

C <6.0 7.7 7.2 7.11 8.5 8.5 >2 flynedd

5 mis

CH <6.0 7.4 6.5 7.8 7.9 8.2 >1 blwyddyn

9 mis
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Mae’r lliw coch uchod yn nodi bod oed darllen y disgyblion yn is na’u hoed 

cronolegol, er eu bod wedi gwneud cynnydd da rhwng yr asesiadau.  Pwysig yw nodi 

mai ym mis Ionawr y dechreuais arbrofi gyda’r strategaethau newydd o addysgu 

darllen.  Mae’r cynnydd sydd i’w weld rhwng Ionawr a Gorffennaf yn adlewyrchu’n 

dda ar y strategaethau amrywiol.  Braf yw gweld, erbyn asesiad Gorffennaf, bod 

disgybl A, B ac C wedi cyrraedd oed darllen sy’n cyfateb, neu’n uwch na’u hoed 

cronolegol.  Er nad yw disgybl Ch wedi cyrraedd y targed hwnnw, mae ei 

brwdfrydedd a’i gallu i ddarllen wedi gwella yn syfrdanol. Hawdd yw gweld, yn sgil 

arbrofi â strategaethau amrywiol yn ystod y ddau dymor cyntaf, erbyn tymor yr haf, 

roeddwn i, a’r disgyblion yn hollol hyderus wrth ymdrin â’r strategaethau, ac mae’r 

cynnydd yn eu hoed darllen yn ategi hyn.   

Yr hyn sydd yn nodweddiadol, fodd bynnag, yw bod pob disgybl wedi gwneud 

cynnydd sy’n sylweddol fwy na’r 10 mis sy’n bodoli rhwng Ionawr a Gorffennaf o 

safbwynt eu hoed darllen. Rwy’n hyderus bod yr ymyriad wedi cael effaith 

gadarnhaol ar y lefelau darllen yma. Yn Adran 2 soniais y byddem yn hoffi gweld 

40% o ddisgyblion y dosbarth yn cyrraedd oed darllen sy’n cyfateb neu’n fwy na’u 

hoedran cronolegol. Braf yw darganfod fy mod wedi cyrraedd y targed hwnnw gyda 

49% o ddisgyblion y dosbarth yn cyrraedd yr oed hwnnw. 

Er mwyn mesur effeithiolrwydd hyn ymhellach, penderfynais asesu’r plant ar eu 

gwybodaeth ffoneg. Gweler isod ganlyniadau asesiadau’r grŵp sampl wrth iddynt 

gael eu hasesu ar synau ffoneg syml a’u gallu i’w hadnabod a’u dweud ar lafar. 

Tabl 2: Canlyniadau Asesiadau Ffoneg 

Disgybl Asesiad 

Medi 

Asesiad 

Ionawr 

Asesiad 

Gorffennaf 

Cynnydd 

A 6 21 134 128 sain 

B 2 9 145 143 sain 

C 1 21 93 92 sain 

CH 0 5 67 67 sain 



4 

Adran 7: Prosiect Ymchwil 
 

Amlwg yw sylwi o’r tabl uchod bod cynnydd sylweddol yn eu gwybodaeth ffoneg. 

Nid yw hyn yn rhywbeth sy’n digwydd dros nos - mae’n ganlyniad i sesiynau dyddiol 

sy’n ffocysu ar ddrilio gwahanol synau a sut maent yn cael eu defnyddio mewn 

geiriau a brawddegau.  Dros gyfnod o amser, roedd effeithiolrwydd y strategaethau 

ffoneg yn cael eu hamlygu yn eu darllen, gyda rhai o’r disgyblion gwannaf (megis 

disgybl Ch) yn adeiladu geiriau gan ddefnyddio’r synau penodol.  Gyda disgyblion 

gallu uwch (megis Disgybl A a B) gwelir bod eu gwybodaeth ffoneg wedi gwella’n 

sylweddol.  Mae hyn o ganlyniad i gael eu herio i ddarllen testunau anodd a cheisio 

darllen geiriau anghyfarwydd yn gyson. Penderfynais herio eu sgiliau darllen gan 

osod tasgau megis craff ddarllen, cip ddarllen, sganio testunau a chwilio yn fanwl 

mewn am ddisgrifiadau neu fanylion penodol gan esgus bod yn ‘dditectifs geiriau’ 

gyda’u chwyddwydr! O ganlyniad i hyn, yn ddiarwybod iddynt, roeddent yn defnyddio 

eu gwybodaeth ffoneg o gyfuno synau, ond yn osgoi adeiladu’r geiriau ar lafar.  Fodd 

bynnag, braidd yn siomedig oeddwn gyda chanlyniadau Disgybl C.  Mae gennyf 

ddisgwyliadau uchel o’r disgybl hwn, ond mae ei ddiffyg parodrwydd i ddarllen yn 

annibynnol yn amlwg yn cael effaith negyddol ar ei allu ffoneg.   

Holiaduron 

Math arall o ddata i mi fynd ati i’w gasglu oedd yr holiadur i’r disgyblion. Cefais fudd 

wrth ddarllen a dadansoddi canlyniadau’r holiadur ac roedd yn hawdd adnabod 

cymeriadau a phersonoliaethau’r disgyblion wrth ystyried eu hymatebion. 

Tabl 3: Ymatebion y disgyblion i’r holiadur yn ymwneud â darllen Saesneg 

Cwestiwn o’r holiadur Ymateb y disgyblion 

Wyt ti’n hoffi darllen? Disygbl A - Ydw 

Disgybl B – Ydw, ond dim ond rhai llyfrau 

Disgybl C - Ydw 

Disgybl Ch – Nac ydw 

Pa mor dda wyt ti am ddarllen Saesneg? 

Graddfa o 1 – 10 (1 = gwarthus / 10 = gwych) 

Disygbl A - 7 

Disgybl B - 5 

Disgybl C - 4 

Disgybl Ch - 3 
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Pan wyt ti’n darllen, pwy sy’n dy helpu? Disygbl A – Athrawon, rhieni, annibynnol 

Disgybl B – Athrawon a rhieni 

Disgybl C – Athrawon a rhieni 

Disgybl Ch – Athrawon 

Byddwn yn darllen mwy pebai… Disgybl A – gorfodi i wneud, llyfrau byrrach 

Disgybl B – gorfodi i wneud, llyfrau byrrach, mwy 
o amser

Disgybl C – mwy o luniau, gorfodi i wneud

Disgybl Ch – gorfodi, rhywun yn darllen gyda fi.

Pryd wyt ti’n hoffi darllen fwyaf? Disygbl A – wrth chwarae gemau actio, darllen 
gyda oedolyn, adref 

Disgybl B – wrth chwarae gemau actio, darllen 
grŵp 

Disgybl C – Darllen grŵp, darllen gydag oedolyn, 
adref 

Disgybl Ch – wrth chwarae gemau actio 

Wrth edrych yn ddadansoddol ar holiaduron y dosbarth, ac yn fwy penodol ar 

holiaduron y grŵp sampl, diddorol yw sylwi ar yr hyn sy’n eu hysgogi i ddarllen ac ym 

mha sefyllfaoedd maent yn hoffi darllen.  Diddorol hefyd oedd sylw ar ei parodrwydd 

naturiol i ddarllen (cwestiwn 1):  

Wrth greu’r holiadur, roedd gennyf ffocws clir ynglŷn â’r hyn roeddwn am ei 

ddarganfod, felly lluniais y cwestiynau yn addas ar eu cyfer.  Mae’r canlyniadau ar y 

cyfan yn debyg i’r hyn roeddwn wedi rhagdybio. 
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Crynodeb: 

 Disgybl A – hoffi darllen, parod iawn i ddarllen, hyderus i gydio mewn llyfr,

hoffi darllen gydag amrywiaeth o bobl.

 Disgybl B – ychydig llai o frwdfrydedd wrth ddarllen, ond yn gwneud os oes

rhaid, ddim yn hoffi darllen yn annibynnol.

 Disgybl C – hoffi darllen, dim llawer o hyder, hoffi cwmni wrth ddarllen, hoffi

gwneud y broses o ddarllen yn fwy ymarferol.

 Disgybl Ch - ddim yn hoffi darllen, ond yn gwneud os yw'n cael ei orfodi.

Mae’r dadansoddiad bras uchod yn awgrymu bod elfennau o’r strategaethau wedi 

bod yn llwyddiannus gyda phob disgybl.  Fodd bynnag, wrth edrych yn fanylach ar y 

disgyblion, mae’n amlwg, yn yr achos hwn, bod merched yn cael mwy o foddhad o 

ddarllen na’r bechgyn.  Yn amlwg, mae hwn yn bwnc llosg ym myd addysg ar hyn o 

bryd.  Mae prif arolygydd Estyn yn ei Adroddiad Blynyddol diweddar 2015, yn cyfeirio 

at y ffaith bod ‘safon llythrennedd yn dda (68% o ysgolion) ond mae llawer llai o 

fechgyn na merched yn dangos diddordeb yn y maes’.  Mae’n ddiddorol nodi bod 

hyn hefyd yn wir ar gyfer y sampl rwyf wedi arbrofi â nhw.  Fel rhan o’r ymyriad, 

roedd cyflwyno’r elfen o ddrama i gyd-fynd â’r darllen yn bwysig i mi.  Braf iawn yw 

cydnabod bod yr holl ddisgyblion sampl wedi nodi eu bod yn hoffi gwneud hyn a’i fod 

yn ffordd dda, yn eu barn nhw o ddefnyddio eu sgiliau darllen mewn sefyllfa 

wahanol. 

Rhan 2 – Trefnu, adnabod a dehongli’r data ansoddol. 

Fel dywed Daly (2006), mae ffocysu ar anghenion y disgyblion a gwrando ar eu llais 

yn llawer pwysicach na mynd ati yn gwbl arwynebol ac amhersonol i geisio 

darganfod ffigurau.  Dyma ble gwelir manteision y data ansoddol.  Yn gyffredinol fel 

athrawon, rydym yn llawer llai hyderus wrth fynd ati i ymdrin â data o’r math hwn 

oherwydd nad oes canlyniad pendant ac amlwg i’r data.  Er hyn, rwyf wedi dysgu yn 

ystod yr ymchwiliad hwn bod data ansoddol, weithiau, yn gallu adrodd cyfrolau, ac 

yn sail gadarn ar gyfer datblygu’r camau nesaf i ddisgyblion. Cyn mynd ati i 
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ysgrifennu’r adran hon ar ddata, penderfynais y byddai’n fuddiol i mi siarad drwy’r 

data gyda chydweithwraig sy’n ymwybodol o’r prosiect ymchwil, a’r ymyriad rwyf 

wedi cwblhau. Bu’n brofiad gwerthfawr oherwydd cefais fy ngorfodi i’w ddadansoddi 

wrth gyflwyno’r data iddi ac roedd y drafodaeth y cawsom ar y data yn codi ambell 

gwestiwn yn fy meddwl. Un o’r prif rhannau o’r sgwrs sydd yn aros yn y cof yw y sylw 

y gwnaeth ynglyn ag osgoi bod yn or-ddibynnol ar farn y plant. Dywedodd hyn 

oherwydd iddi hi, yn y gorffennol, gael profiadau cymysg wrth ddadansoddi sgyrsiau 

plant oherwydd nad yw eu atebion bob amser yn rhai rhesymol a dibynnol.  

Cyfweld â’r grŵp sampl 

Yn aml, wrth ofyn i ddisgyblion gymryd rhan mewn sgwrs grŵp, lle mae disgwyl 

iddynt fynegi eu barn am destunau amrywiol, maent yn aml iawn yn rhewi ac yn troi’n 

fud!  Ond er mawr syndod i mi, roeddent yn llawn hyder, ac yn mwynhau cyfrannu at 

fy ngwaith ymchwil.  Roeddwn wedi sicrhau bod yr awyrgylch yn anffurfiol, ac er 

mwyn osgoi gwneud i’r disgyblion deimlo’n anghyfforddus o flaen camera, 

penderfynais wneud nodiadau cyson drwy gydol y sgwrs yn hytrach na recordio’r 

sgwrs gyfan. Teimlaf i’r sgwrs fod llawer cyfoethocach oherwydd bod y disgyblion yn 

gyffroddus.  

Wrth benderfynu ar y cwestiynau a’r trywyddion roeddwn am eu dilyn, roeddwn yn 

awyddus i gyffwrdd â sawl agwedd, sef: 

1. Teimladau’r disgyblion am ddarllen a sut maent wedi newid yn ystod y

flwyddyn.

2. Eu barn am amrywiol bethau e.e. yr ymyriad a sut roeddent yn teimlo y gellir ei wella.

3. Strategaethau eraill yr hoffent arbrofi â nhw yn y dosbarth.

Cefais fy synnu’n fawr gydag ymateb y merched yn y grŵp sampl yn ystod y sgwrs 

gyntaf.  Roedd eu hatebion yn hollol naturiol, ac roeddent yn barod iawn i fynegi 

barn.  Braf oedd gweld bod hyder bob un ohonynt wedi cynyddu dros gyfnod o 

flwyddyn, a mynegodd disgybl C: 

‘fi nawr gallu gwneud rhywbeth roedd fi byth yn credu bydde fi’n gallu gwneud. 

No way roedd fi’n credu y bydde fi’n gallu darllen llyfr Saesneg’.   
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Wrth holi’r cwestiwn am ba iaith maent yn hoffi ei ddarllen fwyaf, cefais ateb diddorol 

gan ddisgybl A:  

‘Ni wedi bod yn dysgu Cymraeg ers y meithrin, ma fe mor dda bo ni wedi 

dysgu Saesneg mewn UN blwyddyn a fi nawr yn hoffi darllen Saesneg mwy 

na Cymraeg a fi’n credu fi’n well yn ‘neud’ Saesneg na Cymraeg.  Ond fi yn 

hoffi Cymraeg hefyd!’ 

Mae’r ffaith bod y disgyblion yn gallu adnabod eu llwyddiant wrth ddysgu darllen 

Saesneg wedi cael effaith gadarnhaol ar eu lles personol, a’r ymdeimlad o lwyddiant 

yn ogystal.  Mae’n bwysig nodi’r effaith hyn, a chydnabod bod y strategaethau rydym 

wedi eu defnyddio wedi cael effaith gadarnhaol llawer ehangach ar yr unigolion na’u 

gallu i ddarllen yn unig.   

Atebion digon tebyg cefais wrth y bechgyn.  Roedd eu hymatebion yn synhwyrol ac 

yn aeddfed.  Wrth eu holi am eu hyder wrth ddarllen Saesneg, roedd eu hymatebion 

yn gadarnhaol.  Dywedodd disgybl Ch: 

‘ar y dechrau roedd fi’n nerfus achos fi byth wedi darllen Saesneg o’r blaen, 

ond nawr dwi’n teimlo fel fi’n hedfan drwy llyfrau a fi’n dda yn darllen’. 

Dywedodd Disgybl B: 

‘cyn dechrau blwyddyn 3 doedd fi byth yn meddwl y bydde fi’n gallu darllen 

Saesneg erbyn diwedd yr haf, ond nawr fi’n gallu, a fi’n hapus!  Fi nawr gallu 

helpu brawd bach fi sy’n blwyddyn 2 pan ma’ fe’n dod lan i blwyddyn 3’. 

Rwyf yn falch iawn o’r cyfweliadau yma gyda’r grŵp. Daeth i’r amlwg bod eu bod 

wedi magu hyder yn ogystal â gwella safon eu darllen.   

Holiadur pennaeth adran 

Wrth weithio ar y prosiect ymchwil hwn, llwyddwyd i ennyn fy niddordeb mewn ffyrdd 

gwahanol o addysgu darllen ac ystyried yr hyn roedd athrawon eraill yn gwneud 

gyda’u disgyblion yn ystod eu sesiynau darllen hwythau.  Rwyf bob tro’n awyddus i 

ehangu fy ngwybodaeth ar ffyrdd amrywiol o addysgu.  Er ein bod fel staff yn dda am 
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rannu profiadau, anaml iawn rydym yn cael y cyfle i drafod syniadau ar faterion 

penodol, a’r hyn rydym yn gwneud ar lawr y dosbarth.  Yn hytrach na gofyn i’r 

athrawon dosbarth am roi o’u hamser i siarad â mi, penderfynais greu holiadur i’r 

pennaeth adran.  Byddai hyn yn rhoi trosolwg i mi o’r gwaith sy’n cael ei gynnwys 

yng nghynllunio athrawon yr Adran.   

Tabl 4: Crynodeb o’r cwestiynau a atebwyd gan fy Mhennaeth Adran. 

Cwestiwn 1 – I ba raddau mae gwella ‘darllen’ yn cael 

sylw yng nghynllun datblygu’r ysgol? 

□ Yn gyson - bob blwyddyn yn ystod y tair blynedd
ddiwethaf
□ Yn achlysurol, pan ei fod wedi ei adnabod fel maes
sydd angen ei wella
□ Heb fod yn flaenoriaeth ers dros tair blynedd

Cwestiwn 2 - Yn eich barn chi, faint o frwdfrydedd 
sydd gan fwyafrif y disgyblion tuag at ddarllen? 
1 = dim o gwbl / 10 = eithriadol o frwdfrydig (Ticiwch 
un) 

7 

Cwestiwn3 - Pa gefnogaeth rydym ni fel ysgol yn 
rhoi i’r disgyblion er mwyn ceisio codi lefelau 
darllen? 

Sylw oedolyn i unigolion / grwpiau targed o fewn 
sesiynau darllen ac yn ychwanegol i’r sesiynau darllen, 
rhaglenni cymorth megis Dyfal Donc a Catch-Up, 
gwirfoddolwyr darllen, gwahaniaethu effeithiol gan 
ddefnyddio adnoddau o lefelau amrywiol er mwyn rhoi 
her addas i bob disgybl, pecyn syniadau i hybu darllen 
adref, gwahodd rhieni Cyfnod Sylfaen i mewn i 
gyflwyno cynllun darllen ysgol-cartref, cynnal 
dathliadau yn ymwneud ag awduron amrywiol, Diwrnod 
y Llyfr ayyb, profi tymhorol er mwyn mesur cynnydd.   

Cwestiwn 4 - Pa weithgareddau darllen sydd fwyaf 
effeithiol yn eich tyb chi? 

• Gweithgareddau ‘cloze prodecure’ yn dangos
dealltwriaeth disgyblion o eirfa a’r hyn mae’r
testun yn awgrymu / cyfeirio ato.

• Dyddiadur cymeriad yn dasg mae’r disgyblion
yn ei fwynhau ac eto yn dangos eu gallu i
ddeall y testun.

• Darllen a deall yn gallu bod yn effeithiol ond
angen ystod o gwestiynau gwahanol sydd yn
targedu trawsdoriad o sgiliau darllen. 

• Gwelir gwahaniaethau amlwg yn y tasgau
darllen o flwyddyn i flwyddyn gyda
chymlethdodau’r tasgau i’w gweld yn cynyddu
o flwyddyn i flwyddyn. (Gwelir manylion yn y
‘ffeil ddarllen’ adrannol.

Cwestiwn 5 - Yn eich tyb chi, oes digon o adnoddau 
darllen yn yr ysgol? 

Oes, Ond mae angen sicrhau ein bod yn chwynu 
adnoddau bob yn hyn a hyn / eu cadw yn gyfredol.   

Cwestiwn 6 - O edrych ar gynllunio athrawon yr 
adran, pa weithgareddau darllen sy’n cael eu 
defnyddio fwyaf aml? 

(Ticiwch fel y mynnwch) 

□ Darllen unigol

□ Darllen grŵp 

□ Darllen gydag oedolion (h.y athro, cynorthwywyr,
gwirfoddolwyr)

□ Darllen a deall
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Unrhyw wybodaeth arall? 

□ Tasgau geiriadur / thesawrws

□ Gweithgareddau darllen ffeithiol

Mae yna drawsdoriad da o weithgareddau darllen yn 
cael eu cynnal yn ystod gwersi – mae pob un o’r uchod 
yn cael eu cwblhau ond ein bod fwy tebygol o wneud y 
3 a uwcholeuwyd  yn wythnosol.     

Roedd dadansoddi atebion yr holiadur yn hynod ddiddorol.  Llwyddwyd i roi braslun 

teg o’r hyn sy’n digwydd o fewn yr adran. Er enghraifft, wrth gymharu tasgau darllen 

blwyddyn 3 a blwyddyn 6, gwelir bod tasgau blwyddyn 6 llawer mwy dadansoddol ac 

yn gofyn am ddychymyg wrth ddehongli testunau. Lle ym mlwyddyn 3, gwelir bod 

mwy o ffocws ar ddeall yn union beth sydd yn cael ei ddweud yn y testun heb orfod 

roi sylw gormodol i’r elfen ddadansoddol. Wrth gwrs, gyda’r disgyblion Mwy Abl, 

mae’r elfen ddadansoddol yn cael ei chyflwyno mewn tasgau sy’n gofyn am ddarllen 

craff lle mae gofyn iddynt ddechrau darllen rhwng llinellau gan roi sylw i fanylion. 

Ond yn gyffredinol, drwyddi draw, dehongli testun yw’r prif ffocws.  

Gwelir hefyd wahaniaeth yn y tasgau sy’n cael eu rhoi yn ystod y carwsel darllen. 

Ffocws blwyddyn 3 yw’r gallu i sillafu, ysgrifennu’n daclus a datblygu’r sgil o ddarllen 

gan eu trwytho ynddo cymaint â phosib. Lle ym mlwyddyn 6, gall y mwyafrif wneud 

hyn yn barod, sydd yn rhoi’r cyfle i’r athrawon ffocysu ar waith ymestynnol megis, 

dyddiadur/ymson cymeriadau, dadansoddi arddull cerddi a’r defnydd o 

thesawrws/geiriadur er mwyn uwch-lefelu testunau darllen. Diddorol oedd 

canlyniadau’r holiadur hwn, ac rwy’n sicr y bydd o fudd i mi fel athro ar lawr y 

dosbarth. 

Gwaith y disgyblion 

Fel y soniais mewn adran flaenorol, roedd yr ymyriad yn cynnwys sesiynau cyson 

dyddiol o ddarllen a dadansoddi testun, yna tasg ysgrifenedig ar ddiwedd pob 

wythnos.  Mae hwn yn dystiolaeth o’u dealltwriaeth o’r testunau darllen roeddent yn 

eu hastudio.  Mae hwn yn sgil allweddol sy’n cael sylw manwl yn y Fframwaith 

Llythrennedd a Rhifedd (2012).  Gweler yr adran ‘ddarllen’ isod sy’n nodi 
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pwysigrwydd y sgiliau wrth fynd ati i ddarllen.  Erbyn hyn, nid mater o allu darllen 

geiriau ar dudalen yn unig yw darllen, ond yn hytrach maent yn cael eu profi ar 

sgiliau llawer ehangach.  Isod, rwyf wedi uwcholeuo’r holl sgiliau darllen sy’n cael eu 

cynnwys mewn un sesiwn ddarllen dyddiol.  Hawdd yw gweld, o ganlyniad i’r 

misoedd o arbrofi, bod y disgyblion, erbyn hyn yn manteisio ar ystod o strategaethau 

darllen o fewn pob sesiwn. 

Tabl 4: Fframwaith Llythrennedd: Darllen   Blwyddyn 3 

Elfennau Agweddau Llythrennedd: Darllen Dadansoddiad / ble ceir pa elfennau 
yng ngwaith y plant. 

Canfod, dethol 
a defnyddio 
gwybodaeth 

Strategaethau 

Darllen 
• defnyddio ystod o strategaethau i

wneud ystyr o eiriau a brawddegau,
gan gynnwys gwybodaeth o ffoneg,
gwreiddiau geiriau, teuluoedd geiriau,
cyd-destun cystrawennol a
gwybodaeth flaenorol o’r cyd-destun
a’r math o destun

• dechrau darllen testunau gwybodaeth
yn annibynnol a chan ganolbwyntio

• darllen ar goedd gan ddefnyddio’r
atalnodau i helpu’r mynegiant

• llithr ddarllen (sganio) i gael trosolwg
ar destun, e.e. topig, pwrpas

• chwilio am wybodaeth benodol yn y
testun gan ddefnyddio cynnwys a
mynegiant

• cysylltu’r wybodaeth mewn cliwiau
gweledol, e.e. darluniau, ffotograffau,
diagramau a siartiau, er mwyn gwella
dealltwriaeth

• adnabod dibenion gwahanol
testunau, e.e. ryseitiau, amserlenni,
cynlluniau, rheolau

• gwybod sut mae testunau’n cael eu
trefnu, e.e. rhestrau, pwyntiau

• dod o hyd i wybodaeth ar dudalennau
gwe gan ddefnyddio nodweddion y
sgrin, e.e. bariau offer, bariau ochr,
penawdau, saethau

Y gwaith hwn yn dystiolaeth eu bod 
wedi deall y testun darllen ac wedi 
ymateb iddo. (Disgybl C) 

Tasg yn seiliedig ar y sgil o chwilio am 
wybodaeth. (Disgybl B) 

Ymateb i’r hyn 
a ddarllenwyd 

Darllen a Deall • adnabod yn gywir y topig, y prif
syniadau a’r wybodaeth allweddol
mewn testunau, e.e. drwy amlygu ac
ailadrodd gan ddefnyddio geiriau’r
testun

• deall syniadau a gwybodaeth drwy
gysylltu gosodiadau pendant, e.e.
achos ac effaith

Mae hyn bellach, wedi dod yn arfer 
da iawn gyda phob un o’r 4 disgybl 
o’r grŵp sampl.  
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Ymateb i’r hyn 
a ddarllenwyd 

Ymateb a 

Dadansoddi 
• defnyddio gwybodaeth o destunau yn

eu disgrifiad o’r topig drwy drefnu neu
ad-drefnu’r wybodaeth 

• gwneud cysylltiadau rhwng
gwybodaeth a syniadau newydd
mewn testun a’r hyn y maent eisoes
yn ei wybod a’i gredu am y topig

• nodi pam yr ysgrifennodd yr awdur y
testun – I berswadio pobl.

• ystyried pa mor dda y mae’r deunydd
wedi’i gyflwyno, e.e. clir, trefnus,
geirfa a darluniau diddorol

• cymryd diddordeb mewn gwybodaeth
y tu hwnt i brofiad personol 

• gwahaniaethu rhwng deunydd darllen
Cymraeg a’r Saesneg deall idiomau a
chymariaethau cyfarwydd Cymraeg
sy’n cyfoethogi testun.

Ysgrifennu pytiau o wybodaeth yn 
seiliedig ar eu dealltwriaeth o 
destun. (Disgybl Ch) 

Wedi defnyddio’i sgiliau darllen er 
mwyn uwch-lefelu darnau o’r stori. 
Dealltwriaeth dda o’r cynnwys a’r 
cyd-destun. (Disgybl A) 

Caiff yr holl sgiliau uchod eu hamlygu yn safon gwaith y disgyblion.  Mae ganddynt 

ddealltwriaeth dda o’r testun ac o ganlyniad, medrant ymhelaethu arno a’i 

ddefnyddio at bwrpas wrth gwblhau tasgau ysgrifenedig byr yn seiliedig ar destun 

penodol.  

Rhan 3 - Crynodeb 

Yn ystod yr adran hon, rwyf wedi manteisio ar y cyfle i gyflwyno data mewn modd 

trefnus a chlir.  Yn ogystal â hyn, rwyf wedi adnabod yr hyn sy’n cael ei amlygu 

ynddo a cheisio ei ddadansoddi at bwrpas.  Yn amlwg, nid yw pob darn o ddata yn 

mynd i fod yn llwyddiannus ac yn ddefnyddiol, ond hyderaf fy mod wedi chwynnu’r 

data yn ofalus gan geisio tynnu ar y prif nodweddion er mwyn cyfoethogi fy ngwaith 

ymchwil.  Wrth edrych yn ôl ar rhan 1, cymharais oedrannau darllen y disgyblion 

sampl gyda’u oedrannau cronolegol gan ystyried y cynnydd dros gyfnod o flwyddyn. 

Braf oedd gweld bod yr ymyriad wedi bod yn dra llwyddiannus gyda’r disgyblion dan 

sylw ac mae’r cynnydd i’w weld yn amlwg. Yn ail rhan yr adran edrychais yn fanylach 

ar y data a cheisio palu o dan yr arwyneb. Yr hyn oedd yn ddiddorol oedd 

dadansoddi holiaduron y disgyblion a’u barn ynglyn â’r hyn sy’n digwydd yn y 

dosbarth. Canlyniadau sy’n annog athro i geisio newid ambell agwedd o’r addysgu! 
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Prif Gasgliadau 

1. Y Tasgau Darllen sy’n cael eu defnyddio yn llwyddiannus.

2. Gwrando ar lais y disgybl yn allweddol i wella ymarfer athro.

3. Safonau darllen disgyblion y grŵp sampl wedi codi yn sylweddol.

4. Mae’n allweddol creu rhwydwaith gadarn rhwng staff er mwyn i addysgu fod ar ei

orau.

5. Chwarae ar gryfderau’r disgyblion yn hwyluso bob proses o gasglu data.

Felly, wrth edrych yn ôl ar deitl fy ymchwiliad, rwy’n falch o’r ffaith bod y data a 

gasglwyd gennyf yn ddiddorol ac yn adlewyrchu’r hyn a ddigwyddodd yn ystod yr 

ymyriad dosbarth. Bu agweddau o’r data meintiol ac ansoddol yn ddefnyddiol, ac 

mae’n amlwg bod agweddau o’m hymdrechion wedi bod yn llwyddiannus, ac wedi 

llwyddo i godi lefelau darllen Saesneg gyda’r disgyblion ym mlwyddyn 3.   

Cyfanswm geiriau: 2848 (heb gynnwys y tablau) 
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Adran 8 – Gwneud Gwahaniaeth 

Wrth gyrraedd pennod olaf yr adroddiad ar y prosiect ymchwil, mae’n bwrpasol fy 

mod yn adfyfyrio, ac yn adlewyrchu ar y broses.  Bydd hwn yn cynnwys pedair 

adran. Rhennir yr adrannau fel a ganlyn: 

• Rhan 1: Bod yn athro/athrawes sy’n arwain

• Rhan 2: Datblygu’n unigolyn sy’n ymchwil-llythrennog

• Rhan 3: Myfyrio ynglŷn â’r broses ymholi

• Rhan 4: Yr effaith ar ymarfer y dyfodol

Rhan 1 – Bod yn athrawes sy’n arwain 

O ganlyniad i weithredu’r prosiect ymchwil rwyf wedi cael y cyfle i fod yn arweinydd 

ar faes o fewn y byd addysgu.  Penderfynais ddilyn y trywydd o lythrennedd gan mai 

dyna yw fy mhrif ddiddordeb o fewn y cwricwlwm.  Er fy mod, erbyn hyn, yn fy 

nhrydedd flwyddyn o addysgu, rwy’n dal i ystyried fy hun yn gymharol ‘newydd’ yn y 

proffesiwn.  Felly, bu’r cyfle hwn i fod yn arweinydd yn ysgogiad da i mi gymryd 

cyfrifoldeb sy’n ymestyn y tu allan i ffiniau’r ystafell ddosbarth.  Hawdd yw cymryd y 

swydd, a’r hyn rydych yn gwneud o ddydd i ddydd yn ganiataol, ond dywed 

Stenhouse (1975) mai’r dosbarthiadau a’r athrawon gorau yw’r rhai sy’n codi 

cwestiynau cyson, sy’n myfyrio ar eu perfformiad eu hunain, ac sy’n gofyn y 

cwestiynau nad oes ateb pendant iddynt.  Dyma sut, yn ei farn ef, y ceir y datblygiad 

gorau yn y byd addysg.   

Mae hyn yn cyd-fynd â’r hyn ddywedodd Strauss (1995), sef mai’r ffordd orau i 

symud addysgu yn ei flaen yw cynnal deialog personol gyda chi eich hun sy’n 

cwestiynu eich ymarfer dyddiol.  Felly, dyma penderfynais wneud gan ddefnyddio 

dyddlyfr sydd wedi bod gennyf trwy gydol y broses hon.  Lluniais baragraff myfyriol 

dair gwaith yr wythnos dros gyfnod o hanner tymor, er mwyn casglu safbwyntiau 

personol, cwestiynau, a phryderon cyffredinol am fy addysgu a’r ffordd rwyf yn mynd 

ati i gynnig arweiniad i eraill.  Diddorol bu edrych yn ôl ar y safbwyntiau hynny drwy 

gydol y prosiect. 
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Wrth arwain agwedd o fewn y maes llythrennedd yn yr ysgol, rwyf wedi elwa o 

brofiadau gwerthfawr.  Yn gyntaf, teimlaf mai’r profiad gorau oedd cyd-weithio gyda’r 

cydlynydd llythrennedd gan ddysgu o’i phrofiad hi yn y maes.  Bu’r sgyrsiau cyson yn 

fuddiol oherwydd roedd ei chwestiynu manwl a’i diddordeb hi am yr hyn roeddwn yn 

ei gyflawni, yn fy ngorfodi i ddarganfod atebion dilys a sicrhau bod gennyf dystiolaeth 

i atgyfnerthu’r hyn roeddwn yn ceisio ei brofi.  Diddorol oedd darllen barn Goldacre 

(2013), mai’r ffordd orau i ddatblygu’r grefft o addysgu yw pan rydych yn trafod a 

dysgu oddi wrth eraill.  Darganfyddais i’r profiad hwn fod yn un gwerthfawr wrth fynd 

ati i gwblhau’r prosiect hwn a byddaf yn llawer fwy hyderus a pharod i fynegi barn 

wrth gyd-weithio gydag eraill yn y dyfodol gan wybod y caf i wrandawiad a 

chefnogaeth.  

Roedd bod yn arweinydd yn dasg heriol, ac wrth gwrs, bu nifer o heriau ar hyd y 

ffordd megis: 

• Addasu’r amserlen arferol er mwyn cynnwys ymyriad.

• Cyfweld â disgyblion yn ystod amser rhydd yn ystod y diwrnod.

• Dod o hyd i amseroedd addas i drafod gydag aelodau’r ‘rhwydwaith’.

Tybiaf mai’r brif her oedd cyflwyno’r darganfyddiadau a’r strategaethau i athrawon 

eraill - yr athrawon hynny sydd llawer mwy profiadol, sydd wedi bod yn addysgu ers 

blynyddoedd, a’r rhai hynny sydd wedi datblygu ffyrdd penodol o addysgu.  Mae rhai 

o’r unigolion yma yn gul eu syniadau wrth gael eu cyflwyno i strategaethau newydd. 

O ystyried hyn, penderfynais gyflwyno’r gwaith gan sicrhau bod gennyf y gwaith 

ymchwil pendant i atgyfnerthu’r hyn roeddwn yn ei gyflwyno.  Cytunaf gyda’r hyn 

dywed Strauss (1995) pan awgryma, mai trwy waith ymchwil cefndirol a darllen eang 

gan arbenigwyr, mae modd i athrawon gyfleu eu creadigrwydd a’u gwreiddioldeb yn 

hyderus i’w cyd-weithwyr. 
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Rhan 2 – Datblygu’n unigolyn sy’n ymchwil-llythrennog 

Cyn cwblhau’r gwaith ymchwil, nid oeddwn yn sylweddoli’r effaith y byddai’n cael ar 

fy ngwybodaeth, fy mwynhad, a’m dealltwriaeth o waith ymchwil ar y byd addysgu. 

Mae’r prosiect wedi agor fy llygaid i doreth o safbwyntiau amrywiol a’r hyn sy’n creu 

ein byd addysg cyfredol. Nid yw’r berthynas rhwng athrawon (ymarferwyr) a gwaith 

ymchwil (ysgolheigaidd) yn un glos iawn gan fod athrawon yn rhy brysur yn gwneud 

eu gorau i gyrraedd y safonau disgwyliedig sydd ohonynt ar lawr y dosbarth (Hillage 

et.al,1998).  Dywed Hillage (1998) a Hardgreaves (2007) bod gormod o fwlch rhwng 

diddordebau’r ymchwilwyr a’r ysgolheigion, felly nid oes modd iddynt uniaethu â’u 

syniadau a’u safbwyntiau.  

Er hyn, dywed Hargreaves (2007) mai’r ymchwil gorau sy’n cael ei gwblhau yw’r rhai 

gan athrawon.  Pam, tybed?  Y rheswm am hyn yw oherwydd bod ganddynt gyfoeth 

o brofiad, mewnwelediad o’r byd addysg, ac yn fwy na hynny, y wybodaeth gyfredol

sydd ei angen er mwyn cynorthwyo athrawon eraill. Hawdd byddai cytuno gyda dwy

ochr y ddadl, oherwydd ydy, mae amser athrawon yn brin.  Ond o safbwynt personol,

o fod wedi neilltuo amser i gwblhau’r gwaith ymchwil, teimlaf fod y ffaith fy mod yn

athrawes ar lawr y dosbarth wedi gosod y cyfan mewn cyd-destun a gallaf dynnu o’r

ymchwil yr hyn sy’n berthnasol i mi. Mae athrawon sy’n ymchwilwyr hefyd yn gwybod

beth sy’n gweithio ar lawr y dosbarth a pha elfennau sy’n cael yr effaith gorau ar y

dysgu. Wrth ystyried y safbwyntiau uchod, efallai y dylid ystyried annog mwy o

gydweithio rhwng y ddau faes yn y dyfodol er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau

posib.

Rhaid i mi gytuno gyda dadl Cordingley (2013) wrth iddo ddweud ‘managing to 

engage in professional learning has a positive impact on pupils’ learning’.  Mae’r holl 

waith darllen yn sicr wedi fy nghynorthwyo i feddwl ymhellach ac yn ehangach nag 

addysgu plant ar lawr dosbarth.  Mae ymchwil yn eich cyflwyno i bob math o lwybrau 

sy’n arwain at y safonau a’r disgwyliadau sydd gan y Llywodraeth ohonom.  Dywed 

Cordingley (2013) hefyd, y dylai ‘arweinydd effeithiol ddenu sylw athrawon at 

theorïau a methodoleg sydd wedi ei greu gan athrawon’.  Drwy wneud hyn, byddai’r 
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penaethiaid yn codi eu disgwyliadau o’u hathrawon, ond yn y pendraw, yn creu tîm o 

athrawon llawer cyfoethocach eu gwybodaeth.  I ryw raddau, anghytuna McConville 

(2014) gyda’r sylwadau uchod.  Yn ei farn ef, mae gwthio athrawon i edrych ar waith 

ymchwil ac i fod yn ymchwil-lythrennog yn cyfyngu eu gallu i gwblhau eu gwaith 

dyddiol i’r safon uchaf posib.  Yn fwy na hynny mae’n eu cyfyngu rhag meddwl yn 

greadigol ac yn wreiddiol, a defnyddio eu barn a’u syniadau eu hunain. 

Yn fy marn i, anodd yw cytuno neu anghytuno gyda’r cwestiwn ‘a ddylai pob athro 

fod yn ymchwil-lythrennog?’ oherwydd dibynna’n llwyr ar yr unigolyn.  Nid yw 

cwblhau’r gwaith ymchwil ar ben y swydd ddyddiol yn dasg hawdd. Er hyn, o 

safbwynt personol, teimlaf fy mod wedi elwa’n fawr o fod yn ‘ymchwil-lythrennog’ ac 

mewn gwirionedd, wedi mwynhau’r broses o ddarganfod.  Cytunaf yn llwyr gyda barn 

Cordingley (2013) wrth iddo ddweud: 

‘Collecting and using evidence for professional learning rather than for making 

judgement, helps teachers move forward effectively in their professional 

development’.  

Teimlaf fod y dyfyniad hwn yn crynhoi bwriad a phwrpas cwblhau gwaith ymchwil. 

Wrth ddefnyddio’r hyn rydym wedi ei ddysgu, ar lawr y dosbarth, heb lunio gormod o 

farn bersonol, mae modd iddo gynorthwyo’r addysgu a datblygiad proffesiynol 

athrawon yn fawr.  Yn fy marn i, tenau yw’r ffin rhwng person sydd wedi cwblhau 

gwaith ymchwil, a rhywun sydd yn ‘ymchwil-llythrennog’.  Er mwyn bod yn ‘ymchwil 

llythrennog’, teimlaf fod angen gallu dehongli’r wybodaeth a’r darganfyddiadau a’u 

cyfuno a’u plethu gyda’r hyn rydym eisoes yn ei wybod ac yn ei ddefnyddio.  Hawdd 

byddai ymchwilio, ond anodd yw ei ddefnyddio, ei ddadansoddi a’i ddehongli. O ran 

y dyfodol i mi fel ymchwilydd, hoffwn barhau i ddarllen ac ymchwilio i wahanol 

elfennau o addysgu pan yn bwrpasol oherwydd teimlaf ei fod wedi agor fy llygaid i 

sawl trywydd newydd o fewn y byd addysg. 
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Rhan 3 – Myfyrio ynglŷn â’r broses ymholi 

Anodd yw crynhoi’r hyn rwyf wedi ei ddysgu yn ystod y prosiect hwn gan fod yr holl 

lwybrau amrywiol rwyf wedi eu dilyn ar hyd y ffordd wedi fy arwain at greu 

cyfanwaith.  Wrth gychwyn ar y broses, roedd llwybr yr ymchwiliad braidd yn 

annelwig gan y gwyddwn mewn gwirionedd, mai’r llenyddiaeth fyddai’n fy arwain ar y 

daith.  

Wrth gychwyn, roeddwn yn ansicr a fyddai’r ymchwil a’r ymyriad ar lawr y dosbarth 

yn un llwyddiannus ai peidio.  Rwyf bellach yn hyderus wrth ddweud bod yr ymyriad 

wedi fy nghynorthwyo gyda fy addysgu, mae’r disgyblion yn sicr wedi elwa, ac i 

gyfeirio at destun fy ymchwiliad - ydy, mae safon darllen Saesneg holl ddisgyblion fy 

nosbarth wedi gwella.  Sylweddolaf mai ond man cychwyn yw’r prosiect hwn, a 

bwriadaf adeiladu ymhellach ar y strategaethau yn ystod y flwyddyn. Rwyf bellach, 

wedi derbyn y cyfrifoldeb o arwain elfennau o’r maes llythrennedd o fewn yr ysgol. 

Yn sgil hyn, cyflwynais fy syniadau i weddill staff yr adran, ac rydym eisoes wedi 

dechrau eu defnyddio yn ein dosbarthiadau.  Felly rwyf eisoes wedi dechrau 

adeiladu ar y gwersi a ddysgwyd yn ystod fy ymchwil ac rwyf yn gobeithio parhau i 

wneud. 

Yn ôl Goldacre (2013) pan gesglir ynghyd yr hyn sydd wedi gweithio orau a sefydlu 

rhwydwaith gadarn lle mae’r canfyddiadau yn cael eu defnyddio yn gwbl naturiol o 

ddydd i ddydd ar lawr y dosbarth, y gwelir y canlyniadau gorau. Adleisir hyn gan Fox 

(2008) wrth iddo ddweud mai’r dysgu gorau yw’r dysgwyr parhaus, lle gwelir 

athrawon yn cymryd y cyfle i greu cymunedau dysgu gan rannu’r hyn maent wedi ei 

ddarganfod.  Fel y nodais yn fy map rhwydwaith, roedd hyn yn fwriad gennyf ar gyfer 

y prosiect ymchwil, a braf yw cydnabod fy mod wedi cael y cyfle i drafod a chyflwyno 

rhai o fy syniadau i gyd-athrawon. Gwelir y map rhwydwaith yn rhan 4. 

Wrth edrych nôl ar y dulliau y defnyddiais i gasglu’r data, rwy’n hapus gyda fy newis. 

Bu ymchwilio i’r dulliau ymholi yn hynod ddefnyddiol gan fy ngorfodi i astudio 
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cryfderau a gwendidau bob dull gan ystyried dilysrwydd a dibynadwyedd y data. 

Wrth bwyso a mesur pa ddulliau fyddai orau gennyf ar gyfer fy ymyriad, roeddwn yn 

hollol sicr pa rhai fyddai’n llwyddiannus.  Darganfyddais sylw defnyddiol gan Daly 

(2006) pan ddywedodd, wrth gasglu data, mai’r brif flaenoriaeth bob tro ddylai fod i 

ffocysu ar anghenion a chryfderau’r disgyblion.  O ystyried hyn, fel yr awgrymais yn 

adran 6, rwy’n hollol sicr mai’r sgwrs gyda’r grŵp ffocws oedd y darn o ddata fwyaf 

gwerthfawr i mi.  Y rheswm am hyn yw oherwydd iddynt fy syfrdanu gyda’u sylwadau 

manwl a gonest.  Heb amheuaeth, mae eu sylwadau wedi cael eu hystyried, ac yn 

sicr o gael effaith ar fy addysgu yn y dyfodol gan bod gwrando ar lais y disgybl yn 

allweddol er mwyn gwella ymarfer athrawon ar lawr y dosbarth. 

Fel soniais eisoes, mae cyd-weithio wedi bod yn rhan allweddol o’r prosiect hwn. 

Heb barodrwydd aelodau’r staff i drafod, ni fyddwn wedi cael fy ngorfodi i ystyried 

gwahanol gwestiynau a safbwyntiau.  Yn ddiarwybod iddynt, roeddent yn codi 

cwestiynau yn fy mhen bob tro y byddem yn trafod yr ymyriad.  Bu hyn yn gymorth i 

mi wrth lunio’r ymyriad terfynnol.  Wrth gwblhau’r gwaith ymchwil, darganfyddais y 

cwestiynau a luniwyd gan McNiff a Whitehead (2005) yn ddefnyddiol i’w cadw mewn 

cof: 

• Beth ydwyf am ei wneud?

• Beth ydwyf wedi ei ddysgu?

• Beth yw’r effaith?

• Sut mae pethau am newid o ganlyniad?

Bu cyfeirio nôl at y cwestiynau yma yn gymorth i mi er mwyn sicrhau llwyddiant a 

ffocws pendant i’r ymchwiliad.  Yn gyson drwy’r gwaith, ceir atebion pendant i’r tri 

cwestiwn hwnnw a sut es ati i’w hateb. Ond wrth ystyried y cwestiwn olaf mae’r ateb 

yn cael ei drafod yn ystod yr adran werthuso hon. Mae’r ymchwil hwn wedi agor fy 

llygaid i ystyried yr holl ymchwil diddorol sydd ar gael i athrawon. Ac yn y dyfodol, 

bwriadaf annog fy nghyd-athrawon i gymryd diddordeb yn y llenyddiaeth er mwyn 

ehangu eu gwybodaeth am feysydd amrywiol. Teimlaf ei fod yn ddyletswydd arnaf i 

barhau i arbrofi a chynnwys ambell ymyriad yn fy amserlen o bryd i’w gilydd er mwyn 

ceisio darganfod ffyrdd newydd o addysgu. Petawn yn mynd ati i barhau gyda gwaith 
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ymchwil ar destun gwahanol, mae gennyf gwell ddealltwriaeth o’r broses a byddwn 

bellach yn fwy hyderus wrth gynllunio’r gwaith.  Petawn yn cael ail gyfle buaswn yn 

ceisio arbrofi â dulliau gwahanol o gasglu data er mwyn medru cymharu eu 

heffeithiolrwydd. 

Rhan 4 – Yr effaith ar ymarfer 

I gloi’r bennod hon, bwriadaf fyfyrio ar fy natblygiad fel athro, fel arweinydd a sut 

hoffwn i’r ymchwil hwn effeithio ar fy ymarfer yn y dyfodol.   

Mae’r prosiect hwn, heb amheuaeth, wedi bod o gymorth i mi yn gynnar yn fy ngyrfa. 

Cytunaf gyda barn Hopkins (2008) wrth iddo ddweud: ‘the major impact of research 

is a change in the attitude of teachers and pupils’. Rwyf bellach llawer yn fwy 

gwybodus ynglŷn â’r rhesymau y tu ôl i’r hyn rydym fel athrawon yn ei wneud, a 

pham bod y pwysau arnom i gwblhau gwahanol dasgau.  Fel soniais yn Adran 5, 

mae’r craidd cyfarwyddol yn allweddol wrth fynd ati i greu ‘newid’.  Isod, gwelir sut 

mae pob adran yn y craidd cyfarwyddol yn effeithio ar ei gilydd.  Heb y berthynas 

glos hon, nid yw’r ‘newid’ yn mynd i fod yn effeithiol. 

Y cynnwys 

(y newid) 

      Y Dysgwyr   Yr Athro 

(y grŵp sampl)     (Fi) 

Uchod, gwelir yn glir sut mae cyfrifoldeb ar bob person i gyfrannu ac effeithio ar 

eraill.  Mae dylanwad a pharodrwydd y dysgwyr i gyfrannu'r un mor hanfodol ag yw 

hi i’r athro ddylanwadu ar y dysgwr er mwyn i’r newid fod yn llwyddiannus.  Fel 

dywedodd Hopkins (2008) wrth greu ymchwil, does dim pwynt dewis pwnc sy’n rhy 

eang.  Mae’n well sylwi ar rywbeth llai ar raddfa fechan sydd â ffiniau digon amlwg.  
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Ar yr un adeg, rhaid sicrhau bod y ‘newid’ yn rhywbeth sy’n bwysig i mi.  Bu hyn yn 

gyngor da i mi ei ystyried wrth ddechrau ar y gwaith ac yn rhywbeth i gadw mewn cof 

wrth arbrofi yn y dyfodol.  Mae’r craidd cyfarwyddol wedi aros yn dra thebyg i’r hyn 

penderfynwyd arno yn Adran 5.  Er hyn, efallai bod fy nylanwad i ar y disgyblion wedi 

bod ychydig yn fwy nag yr oeddwn wedi bwriadu oherwydd eu hoedrau. Roedd 

angen ychydig mwy o arweiniad arnynt nag yr oeddwn wedi rhagdybio. 

O ganlyniad i’r ymchwiliad rwyf wedi dysgu bod ffocysu ar un ‘newid’ yn y dosbarth 

dros gyfnod o amser yn gwneud llawer o ddaioni yn y pendraw.  Bu’r holl waith 

ymchwil o flaen llaw yn hynod ddefnyddiol er mwyn fy nghynghori ar yr hyn fyddai’n 

debygol o fod yn llwyddiannus, a’r hyn y dylid eu hosgoi.  Diddorol oedd ystyried 

sylw Cohen et.al(2013) wrth iddo ein hannog i ystyried ‘one single effect is not 

caused by one single cause, and one single cause can not bring one simple effect’.  

Mae hyn yn sylw allweddol i’w gofio wrth gynllunio ymyriad.  Nid oes modd gwneud 

gwyrthiau drwy gwblhau ymyriad, ond mae modd gwneud ychydig o newid a fydd o 

fudd i’r disgyblion.  

Isod, hoffwn edrych unwaith yn rhagor ar y map rhwydwaith.  Rwyf wedi ceisio glynu 

mor dynn â phosib i’r map wrth gwblhau’r gwaith ymchwil.  Bu’n ddefnyddio iawn i mi 

ar hyd y ffordd gan sicrhau fy mod yn cynnal y sgyrsiau gyda’r bobl addas ac yn 

sicrhau fy mod yn cynnal y berthynas broffesiynol drwyddi draw.  
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Y Cynllun Effaith 

Cyn cloi’r adran hon, mae’n bwrpasol edrych yn ôl ar y cynllun effaith a greais mewn 

paratoad ar gyfer yr ymchwiliad mewn modiwl blaenorol.  Yn fras, hoffwn edrych ar 

bob adran o’r cynllun effaith gan nodi’r hyn rwyf wedi glynu ato a’r hyn rwyf wedi ei 

addasu.  

Y Camau cychwynnol 

Bu’r ‘newid’ yr un peth drwy gydol yr ymchwil, ond addaswyd y ffocws ychydig wrth 

ymchwilio, ac erbyn y diwedd, bu’r ffocws yn fwy pendant ar amrywiaeth y 

strategaethau yn hytrach na glynu at un yn benodol.  Y rheswm am hyn oedd er 

mwyn ceisio cynnig profiad llawer ehangach i’r disgyblion. Caiff y sylw hwn ei drafod 

mewn manylder gan Fisher et.al. (2002) wrth iddo bwysleisio bod amrywiaeth o fewn 

y maes llythrennedd yn sicrhau’r canlyniadau gorau.  

Cynllunio a pharatoi 

Wedi edrych ar yr adran foeseg, penderfynais beidio roi cymaint o bwyslais a sylw ar 

barodrwydd y rhieni i gymryd rhan yn y gwiath ymchwil. Creais amserlen effeithiol er 

mwyn sicrhau ein bod yn cwblhau bob agwedd. 

Cynllun Gweithredu 
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Profais y disgyblion ar ddechrau ac ar ddiwedd yr ymyriad fel y nodais yn y cynllun 

effaith, ac roedd y gwahaniaethu yn cael ei nodi’n glir yn y cynllun. Yn y cynllun 

effaith, roeddwn yn awyddus i gyflwyno’r syniadau i athrawon eraill.  Rwyf yn falch i 

allu dweud i hyn ddigwydd yn llwyddiannus.   

Canlyniad a Gwerthuso 

Wedi dod â’r ymchwil i ben, hyderaf i mi ddadansoddi’r canlyniadau yn effeithiol. 

Gobeithio y daw cyfle yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf i fynd â’r ymchwil 

ychydig pellach na ffiniau’r ysgol a’i drafod gydag athrawon y clwstwr er mwyn 

rhannu profiadau. 

Wrth feddwl ymlaen i’r dyfodol, bwriadaf ddefnyddio’r ymchwil hwn i wella fy addysgu 

a fy sgiliau arwain.  Hoffwn adeiladu ar yr hyn rwyf wedi ei gwblhau eleni er mwyn 

cryfhau effaith yr ymchwiliad hyd yn oed yn fwy.  Rwy’n falch iawn o’r cyfrifoldeb 

newydd sydd gennyf o fewn yr adran, gan mai dyma fy maes arbenigol o fewn y 

cwricwlwm. Hyderaf bydd y profiad hwn yn un gwerthfawr i mi. O fewn y 

blynyddoedd nesaf, hoffwn barhau i ddatblygu ac efallai ystyried swydd sy’n cynnig y 

rôl yma llawn amser. Mae’r profiadau rwyf wedi eu derbyn yn ystod y prosiect hwn yn 

sicr wedi fy nghynorthwyo wrth ymgymryd â’r cyfrifoldebau newydd yma ac edrychaf 

ymlaen at yr her nesaf. Fel dywed Whitaker (2008), ‘Good teachers have high 

expectations for their students, but higher expectations for themselves’. Dyma 

ddyfyniad rwyf am gadw mewn cof wrth edrych ymlaen i’r dyfodol!  

Cyfanswm geiriau: 2694 (heb gynnwys adolygu’r cynllun effaith) 



Teitl yr Ymchwiliad 

Arbrofi â strategaethau er mwyn codi lefelau 

darllen Saesneg disgyblion ar ddechrau cyfnod 

allweddol 2.  

Barn y Disgyblion  

‘Dwi nawr yn gallu gwneud rhywbeth nad 
oeddwn i byth yn credu fyddai’n bosib.’  

  

  

  

  

  

‘Dwi’n teimlo fel fy mod i’n hedfan drwy’r 
llyfrau Saesneg – mae hyn yn wych!’ 

‘Dwi nawr yn mynd i allu helpu fy mrawd 
bach i ddarllen Saesneg’ 

Dyfyniadau Allweddol  

‘Pupils are taught to read fluently through 
systematic phonic lessons’ (Gove, 2012) 

‘Don’t tackle any issues that you can’t do 
anything about – focus on the aspects where 
you can make a difference’ (Hopkins, 2008)  

Y Ffordd Ymlaen 

Cyflwyno tasgau byr a chyson er mwyn ennyn diddordeb 
disgyblion. 

Rhoi ffocws ar waith ffoneg ar ddechrau blwyddyn 3. 

Rhannu darganfyddiadau gyda gweddill y staff cyfnod 
allweddol 2 a sicrhau eu bod yn eu defnyddio.   

Effaith ar y Disgyblion  

Oed dallen pob un o’r grŵp sampl wedi 
codi yn sylweddol – oed darllen 75% 

ohonynt wedi cyrraedd eu hoed 
cronolegol. Mae hyn yn fwy o gynnydd 

na’r disgwyl. 

Disgyblion wedi magu hyder. 

Bwriad  

• Ceisio gwella safonau darllen 

Saesneg disgyblion. 

• Treialu strategaethau amrywiol. 

• Cynllunio ymyriad o bythefnos yn 

cyfuno’r dulliau 

• Cynnal sgyrsiau gyda disgyblion a 

chyd-weithwyr. 

• Ffocysu ar bedwar disgybl sampl. 

Prif Ganfyddiadau  

Mae cysylltiad agos rhwng ffoneg a’r gallu i ddarllen. 

Mae sesiynau ffoneg dyddiol yn cael effaith gadarnhaol 
ar fedrau darllen.  

Mae cyfuno gwahanol strategaethau wedi bod yn 
llwyddiannus. 
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