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Trosolwg o Sesiwn 4 
 
 
 
 
    

CYRRAEDD 

 
 

     
 

     
 

CYFANSWM 3 awr   
 

    Croeso a gweithgaredd agoriadol: 
5 munud 

 

    Sylwi ar bethau cadarnhaol 
 

    Trosolwg a thargedau ar gyfer heddiw 5 munud 
 

    Adborth ar yr ymarfer cartref: canmol 40 munud 
 

    Gweithgaredd adfywio: codi a chroesi 5 munud 
 

    Defnyddio canmoliaeth i gefnogi dysgu: 
5 munud 

 

    Rhannau A a B 
 

    Munud i feddwl: canmol am wneud neu fod 
10 munud 

 

    mewn perthynas â'r ysgol 
 

    Canmol eich gilydd 5 munud 
 

     

 
Cyfanswm  

1 awr 15 munud 
 

    EGWYL! 15 munud  
 

    Chwarae: gweithgaredd hel atgofion 10 munud 
 

    Trafodaeth am chwarae 10 munud 
 

    Dulliau gwael o roi sylw: chwarae rôl 15 munud 
 

    Cyflwyniad i roi sylw 10 munud 
 

    Rhoi sylw: y gofalwyr yn chwarae rôl 5 munud 
 

    Rhoi sylw: y gofalwyr yn ymarfer 10 munud 
 

    Adborth 5 munud 
 

    Awgrymiadau ar gyfer rhoi sylw 5 munud 
 

    Ymarfer cartref: cofnodi rhoi sylw a 
10 munud 

 

    defnyddio canmoliaeth i gefnogi dysgu 
 

    Gwerthuso'r sesiwn 5 munud 
 

    Gweithgaredd clo: sylw am heddiw 5 munud 
 

     

 
Cyfanswm  

1 awr 30 munud 
 

    CYFANSWM 3 awr  
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Canmol i gefnogi dysgu 
 
 
 

Mae'n hawdd i blant ddechrau digalonni pan maent yn dysgu.  
 Mae pob plentyn yn gweld dysgu'n anodd 



 Fel oedolion, gall fod yn hawdd canolbwyntio ar gamgymeriadau a syrthio i'r trap o 
fod yn feirniadol. 

 
Mae canmoliaeth effeithiol yn rhoi adborth cadarnhaol i blant ynghylch yr hyn maent 
yn ei wneud yn dda.  
 Pan fydd plentyn yn cael cydnabyddiaeth am yr hyn mae'n ei wneud yn 

 iawn, bydd y dysgu'n cael ei atgyfnerthu. 

 Pan fydd plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei gymeradwyo, bydd mewn gwell 
sefyllfa i fynd i'r afael â thasgau heriol. 

 
Mae canmoliaeth effeithiol:  
 yn gyson, ar lefel isel  



 yn benodol 


 yn llawn ystyr – yn dod o'r galon 


 yn cydnabod ymdrech 


 yn dathlu llwyddiant 

 
Cofiwch am iaith y corff  
 Byddwch yn gynnes 



 Byddwch yn frwdfrydig ond mewn ffordd briodol 


 Cadwch gyswllt llygad 


 Defnyddiwch gyffyrddiad ac ystum  


 Gwenwch 


 Gwnewch yn siŵr bod eich disgwyliadau'n gadarnhaol 

 
Gwneud: Sgiliau gwybyddol/ymddygiadol/cymdeithasol: mae angen i chi sylwi ar 

holl sgiliau eich plant a'u canmol, gan gynnwys ymddygiad fel: 

 
Gwrando Cydweithredu Rhannu Talu sylw 

        

Gofyn cwestiynau Meddwl yn galed Cymryd tro  

 
Bod: Canmol plentyn am bwy ydyw a dangos iddo eich bod yn ei 

werthfawrogi'n ddiamod. Rhinweddau fel: 

 
Bod yn     
       amyneddgar Bod yn feddylgar Bod yn greadigol 
Bod yn  
       frwdfrydig Bod yn gyfeillgar  Bod yn barod i roi  

  
       cynnig ar bethau     
       newydd 

 
Wedi'i addasu o Supporting Children's Learning, Clare Pallett, John Simmonds ac 

Andrea Warman, BAAF, 2010 
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Awgrymiadau ar gyfer rhoi sylw 
 
 
 

 Dilynwch arweiniad eich plentyn 



 Gwnewch bethau ar gyflymder eich plentyn 



 Eisteddwch yn agos 



 Peidiwch â chystadlu 



 Canmolwch a hybu creadigrwydd eich plentyn 



 Cymerwch ran pan mae'ch plentyn yn chwarae gan 
ddefnyddio'i ddychymyg 



 Defnyddiwch sylwadau disgrifiadol yn hytrach na 
chwestiynau 



 Rhowch eich sylw yn wobr am chwarae'n ddistaw 



 Byddwch yn gynulleidfa dda 



 Peidiwch â chymryd drosodd



 Anwybyddwch ymddygiad amhriodol 



 Anogwch eich plentyn i ddatrys problemau 



 Rhowch sylw annisgwyl yn ystod gweithgareddau bob 
dydd 



 Cofiwch chwerthin a chael hwyl 



 Rhowch rybudd cyn gorffen
 
 
 
COFIWCH GANMOL EICH HUN AM EICH YMDRECH A'CH 
LLWYDDIANT! 
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Canllawiau ar gyfer rhoi sylw gartref 
 
 

Dilynwch arweiniad eich plentyn: Y plentyn sy'n rheoli'r chwarae felly peidiwch â 

gwthio eich syniadau eich hun arno. Gallwch efelychu eich plentyn a gwneud yr un 

fath ag ef yn araf deg – ond peidiwch â chymryd drosodd. 

 

Gwnewch bethau ar gyflymder eich plentyn: Weithiau bydd plant yn hoffi gwneud 

yr un gweithgaredd dro ar ôl tro. Efallai y bydd yn teimlo'r angen i ymarfer 

rhywbeth.  Peidiwch â cheisio gwthio eich plentyn ymlaen at y peth nesaf. 

 

Dilynwch arwyddion eich plentyn a gwrando a gwylio. Os yw'ch plentyn wedi 

syrffedu ar wneud pos, peidiwch â'i orfodi i ddal ati. Gadewch iddo symud ymlaen i'r 

peth nesaf. 

 

Eisteddwch yn agos at eich plentyn: Gwnewch yn siŵr eich bod yn troi eich corff 

tuag at eich plentyn. Gall hyn fod yn amser arbennig a phersonol. 

 

Peidiwch â chystadlu! Peidiwch â cheisio rhagori ar eich plentyn. Bydd yn teimlo'n 

ddi-glem a bod ei sgiliau wedi cael eu tanseilio os byddwch yn codi tŵr uwch a 

chryfach er enghraifft. Pan fyddwch yn rhoi sylw, peidiwch â dadlau am reolau a 

pheidiwch â phoeni os yw'ch plentyn yn creu ei reolau ei hun. 

 

Anogwch y plentyn i fod yn greadigol: Gallwch ddewis tri neu bedwar tegan 

gwahanol i'ch plentyn ddewis ohonynt. Defnyddiwch deganau sy'n gofyn am 

ddychymyg neu greadigrwydd, fel clai, doliau, teganau adeiladu, tynnu llun ac 

ati. (Ceisiwch osgoi gemau bwrdd, gemau cystadleuol, gemau cyfrifiadur neu 

lyfrau lliwio, gan fod mwy o reolau a strwythur i'r rhain ac nid ydynt yn rhoi cyfle i 

archwilio a chyfathrebu'n agored.) 

 

Cymerwch ran yn chwarae dychmygol eich plentyn: Peidiwch â bod ofn ymuno yn 

ffantasi eich plentyn. Gadewch iddo arwain a dweud wrthych chi beth i'w wneud. Mae 

chwarae dychmygol yn helpu plant i ddeall y gwahaniaethau rhwng beth sy'n real a 

beth sydd ddim. Mae hefyd yn datblygu sgiliau cymdeithasol a deallusol. Os yw'ch 

plentyn yn lliwio llyffant yn borffor neu'n rhoi mochyn yn y tŷ dol, does dim ots. Mae 

angen i'ch plentyn gael cyfle i ddefnyddio'i greadigrwydd. Canmolwch y plentyn am 

ddefnyddio'i ddychymyg ac am fod yn ddyfeisgar. Cofiwch nad oes ffordd gywir nac 

anghywir o chwarae. 
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Rhowch sylwadau disgrifiadol: Disgrifiwch beth mae'ch plentyn yn ei wneud fel 

pe baech yn rhoi sylwebaeth fyw. Os yw'ch plentyn yn sgriblo dros lun y mae 

newydd ei dynnu, peidiwch â bod yn feirniadol, dim ond disgrifio'r hyn mae wedi'i 

wneud. Mae cwestiynau'n atal llif y chwarae. Os ydych yn gofyn cwestiwn mewn 

camgymeriad, rhowch adborth cadarnhaol ac anfeirniadol yn syth wedyn. ‘Beth 

yw’r anifail yna… O, jiráff. Rwyt ti'n adnabod dy anifeiliaid yn dda. Ac rwyt ti wedi 

ei liwio'n binc bendigedig.’ 

 

Byddwch yn gynulleidfa dda: Rhowch eich sylw llwyr a chyflawn iddo a dangos 

eich bod yn gwerthfawrogi'ch plentyn a beth mae'n ei wneud. 

 

Anwybyddwch fân ymddygiad amhriodol: Os yw'ch plentyn yn camymddwyn, 

trowch oddi wrtho a dweud dim. Ceisiwch beidio â rhoi sylw i ymddygiad 

amhriodol. Cyn gynted ag y bydd eich plentyn yn ymddwyn yn briodol, trowch yn 

ôl ato a'i ganmol neu roi sylw am yr hyn mae'n ei wneud. 

 

Os yw'ch plentyn yn chwarae mewn ffordd ddinistriol neu ddim yn cydweithredu 

o gwbl, efallai y bydd angen i chi ddod â'r chwarae i ben: ‘Pan fyddi di'n sgriblo ar 

y mat bydd yn rhaid i ni stopio chwarae.' 

 

Anogwch eich plentyn i ddatrys ei broblemau ei hun: Ceisiwch beidio â chael 

eich tynnu i mewn i helpu gormod arno. Rhowch gefnogaeth heb gymryd 

drosodd. Er enghraifft, daliwch y jig-so i wneud yn siŵr nad yw'n symud tra mae'r 

plentyn yn rhoi'r darn nesaf yn ei le. Os bydd yn gofyn cwestiwn, ceisiwch ofyn y 

cwestiwn yn ôl i'r plentyn er mwyn ei annog i feddwl am syniadau. Bydd hyn yn 

rhoi hwb i'w hunan-barch a'i ymdeimlad o allu. 

 

Rhowch rybudd cyn stopio chwarae: Gall rhoi sylw fod yn brofiad hynod o 

ddiddorol a llawn boddhad i'r plentyn felly efallai y bydd angen iddo allu gweld 

hyn yn dod i ben. 'Mewn dau funud, bydd yn amser i ti roi'r gorau i chwarae... 

Nawr mae'n amser i ti roi'r gorau i chwarae.’ Os yw'ch plentyn yn erfyn arnoch, 

eglurwch y gallwch chwarae eto yfory. Os yw'n dymuno parhau i chwarae ar ei 

ben ei hun, mae hynny'n iawn. Os yw'n parhau i erfyn arnoch, cerddwch i ffwrdd 

a'i anwybyddu. Bydd yn dysgu y bydd cyfle i chwarae mwy yfory. 

 

Ceisiwch roi sylw i'r plentyn yn ystod gweithgareddau bob dydd: Rhowch sylw ar 

adegau gwahanol weithiau, er enghraifft pan rydych yn siopa, yn y parc neu'n 

cael cinio. Gwnewch y broses o roi sylw yn rhan o'ch perthynas â'r plentyn. 

 

GWOBRWYWCH EICH HUN! Canmolwch eich hun am eich ymdrechion ac am y 

pethau rydych chi wedi'u cyflawni. Peidiwch â bod yn rhy feirniadol ohonoch eich 

hun. Rydych yn dysgu sgil newydd, ac mae hyn yn cymryd amser ac ymarfer. 

Gall manteision rhoi sylw fod yn enfawr. Yn aml iawn bydd y plentyn yn teimlo'n 

arbennig pan mae'n cael y math hwn o sylw. Bydd yn teimlo ei fod yn cael ei 

werthfawrogi am bwy ydyw a bydd yn dod yn fwy cydweithredol ac ymatebol 

tuag at y gofalwr. 
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Ymarfer cartref: Rhoi sylw 
 
 

Gwnewch nodyn o beth rydych wedi'i wneud a beth oedd ymateb eich plentyn. 

Ystyriwch beth rydych wedi ei wneud yn dda a beth mae angen i chi weithio arno. 

Ceisiwch ganmol eich plentyn am wneud, a dechrau cefnogi ei ddysgu. Cofiwch ganmol 

yn ddigymell o leiaf bum gwaith y diwrnod. 
 

DIWRNOD O'R ARSYLWADAU CANMOL I  

 
CANMOLIAETH
X5   

WYTHNOS RHOI SYLW: GEFNOGI   

 YMATEB Y  DYSGU   

 PLENTYN    

Dydd Llun     

     

Dydd Mawrth     

     

Dydd Mercher     

     

Dydd Iau     

     

Dydd Gwener     

     

Dydd Sadwrn     

     

Dydd Sul     
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Gwerthuso Sesiwn 4 

 
ENW...................................................................................................... 

 
Rhowch sgôr rhwng 1 a 5 i’r canlynol. 1 = gwael a 5 = ardderchog. 

 
1. Beth oedd eich barn am gynnwys sesiwn heddiw?  

 
 

Gwael 1 2  3 4 5 Ardderchog 
        

2. 
Beth oedd eich barn am ganmoliaeth i gefnogi 
dysgu?   

        

Gwael 1 2  3 4 5 Ardderchog 
         

3. 
Beth oedd eich barn am y 
drafodaeth am chwarae?     

        

Gwael 1 2  3 4 5 Ardderchog 
         

4. 
Beth oedd eich barn am y 
chwarae rôl ar roi sylw?     

        

Gwael 1 2  3 4 5 Ardderchog 
         

5. 
Beth oedd eich barn am y 
wybodaeth am roi sylw?     

        

Gwael 1 2  3 4 5 Ardderchog 
        

6. 
Beth oedd eich barn am yr ymarfer 
cartref ar ganmol?    

        

Gwael 1 2  3 4 5 Ardderchog 
         

 

 

7. Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am y sesiwn?  
 

 
8. Beth wnaethoch chi ei fwynhau leiaf am y sesiwn?  

 

 
9. Unrhyw sylwadau eraill:  

 
Diolch. 
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