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1.0 Amcanion y Prosiect 
 
1.1 Dengys ymchwil blaenorol (e.e. Jones a Morris 2005) fod profiadau addysgol plant ifanc 

yn y Gymraeg yn elwa’n sylweddol o gael awyrgylch Gymraeg neu ddwyieithog yn y 
cartref. Mae ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar Cymraeg eu hiaith yn ardal Caerdydd wedi 
adnabod yr angen posib ar gyfer rhagor a gwell cefnogaeth i rieni nad ydynt yn siarad 
Cymraeg eu hunain ar ddulliau o gefnogi a gwreiddio profiadau Blynyddoedd Cynnar 
cyfrwng Cymraeg eu plant trwy ddarparu profiadau teuluol a chymdeithasol iddynt yn y 
Gymraeg.  
 

1.2 Amcan yr ymchwil felly oedd: 
 

 adnabod anghenion cefnogaeth rhieni di-Gymraeg o ran sicrhau profiad iaith 
Gymraeg holistaidd i’w plant yn ystod y Blynyddoedd Cynnar, 

 canolbwyntio ar y gefnogaeth ymarferol y mae rhieni’n teimlo sydd ei heisiau arnynt i 
bontio cyd-destunau ieithyddol y teulu, y gymuned ac addysg cyfrwng Cymraeg 
Blynyddoedd Cynnar yn ardal Caerdydd. 

 
1.3 Trwy hyn y bwriad yw: 

 

 cynorthwyo rhieni i gyfoethogi a chyflawni anghenion datblygiad dwyieithog eu 
plant; 

 arwain at ymwybyddiaeth well a gwell mynediad at chwaraeon a gweithgareddau 
diwylliannol a hamdden yn y Gymraeg i deuluoedd â phlant Blynyddoedd Cynnar; 
a 

 gwella’r wybodaeth a’r cyngor sydd ar gael i rieni nad ydynt yn siarad Cymraeg 
ond sy’n dymuno i’w plant dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg. 

 
 

2.0 Y Fethodoleg 
 
2.1 Aed ati i gasglu tystiolaeth ar gyfer yr adroddiad hwn trwy: 
 

(i) Cynnal ymchwil pen desg yn y meysydd canlynol: 
 

 Adolygiad o flaenoriaethau dogfennau polisi Blynyddoedd Cynnar a’r iaith 
Gymraeg; 

 Ymchwil ar y ffactorau hynny sy’n hwyluso neu’n rhwystro trosglwyddiad iaith 
(dwyieithog / amlieithog) a chymdeithasoli iaith leiafrifol yn y cyd-destun Cymreig a 
rhyngwladol; 

 Adolygiad o’r dulliau ymarferol a’r cyngor a roddir i rieni plant bach o ran caffael a 
throsglwyddo dwy neu ragor o ieithoedd; 

 Ymchwil ar gefnogi anghenion teuluoedd o ran caffael a throsglwyddo iaith yn y 
cartref; 

 Ymchwil ar ddwyieithrwydd /amlieithrwydd, tlodi a lles plant.  
 

(ii) cyfweld â chroestoriad o rieni mewn pedwar grŵp ffocws yn y cylchoedd meithrin 
canlynol: Cylch Meithrin Pili Pala Llaneirwg; Cylch Meithrin Treganna; Cylch 
Meithrin Grangetown a’r Bae; Cylch Meithrin Trelái. 
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(iii) cynnal cyfweliadau gyda’r darparwyr blynyddoedd cynnar canlynol: Ymwelydd 
Iechyd, Dechrau’n Deg, Iaith a Chwarae, Pennaeth Ysgol Gynradd Cyfrwng 
Cymraeg, Menter Iaith Caerdydd. 

 
2.2 Casglwyd barn 13 rhiant ac 8 darparwr blynyddoedd cynnar. Rhaid cydnabod, felly, mai 

bychan yw’r sampl ac na fu modd eu dewis a’u dethol yn hollol wrthrychol. Serch hynny, 
gwnaed ymdrech i gynnwys cylchoedd meithrin mewn gwahanol leoliadau yng 
Nghaerdydd gyda chroestoriad o rieni o gefndiroedd sosio-economaidd amrywiol, a mawr 
yw ein diolch i swyddogion Mudiad Ysgolion Meithrin am y cymorth hwnnw. Dibynnwyd 
hefyd ar gymorth gan staff y Cylchoedd Meithrin i adnabod rhieni a oedd yn cyd-fynd â 
gofynion y gwaith ac a fyddai’n hapus cymryd rhan. Roedd y rhieni i gyd yn ddi-Gymraeg 
yn ôl gofynion y prosiect. Er bod trwch y rhieni yn rhai â phlant bach dan 2 oed, roedd rhai 
ohonyn nhw â phlant yn hŷn na hynny. 

 
2.3 Mae’r gwaith yn rhoi cipolwg o’r sefyllfa gan gyfeirio at brofiad, persbectif a barn nifer 

fechan o rieni a gweithwyr proffesiynol. Wedi dweud hynny, gwnaed y gwaith hwn yr un 
adeg â darn o ymchwil tebyg i Twf yng Nghaerfyrddin, Cross Hands, Ponterwyd, Aberdâr 
a Bangor. Gwelwyd nifer o’r un patrymau a phrofiadau yn y gwaith hwnnw hefyd. 

 
 

3.0 Y Cyd-destun 
 
3.1 Yn yr adroddiad llawn adolygir y cyd-destun polisi ac ymchwil o dan yr is-benawdau 

canlynol: 
 

 Y cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd 

 Y ddarpariaeth addysg blynyddoedd cynnar Gymraeg bresennol 

 Integreiddio’r Gymraeg fwyfwy i’r brif lif rhianta a gofal plant 

 Rhoi’r Gymraeg i blant blynyddoedd cynnar: polisïau Llywodraeth y Cynulliad 

 Yr agenda blynyddoedd cynnar, rhianta a gofal plant 

 Iaith, tlodi a lles plant 

 Dadleuon dros gynnwys y Gymraeg yn y ddarpariaeth brif ffrwd 

 Yr ymchwil ar gefnogi anghenion teuluoedd o ran caffael a throsglwyddo iaith 
 
 
4.0 Y Dystiolaeth gan Rieni 
 
4.1 Roedd ffocws cyson i’r trafodaethau gyda rhieni. Yn yr adroddiad llawn, hoeliwyd sylw ar 

yr elfennau canlynol: 
 

 Dyheadau i roi’r Gymraeg i’w plant 
o Agweddau at y Gymraeg 
o Mae’r Gymraeg yn rhoi cyfleoedd gwell i’r plant 

 

 Y pethau sy’n ei gwneud hi’n anodd rhoi’r Gymraeg i’r plant 
o Methu siarad Cymraeg eu hunain 
o Y cyfle i ddysgu Cymraeg 
 

 Y pethau sy’n helpu rhieni di-Gymraeg i roi’r Gymraeg i’w plant 
o Ffrindiau Cymraeg 
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o Dylanwad plentyn hŷn 
o Teledu a chyfryngau eraill 
o Cefnogaeth yr ysgol 

 

 Y pethau sy’n poeni rhieni 
o Diffyg gofal plant 
o Prinder darpariaeth meithrinfeydd ac addysg cyfrwng Cymraeg 
o Mae’n anodd cael mynediad i’r Gymraeg 
o Diffyg croeso mewn ysgolion Cymraeg 
o Diffyg cymorth a chefnogaeth gan ysgolion 
o Tyndra o ran gwerthoedd iaith a chrefydd 

 

 Y math o gefnogaeth ychwanegol fyddai’n help i rieni di-Gymraeg 
o Cyflwyno’r Gymraeg mewn cylchoedd Ti a Fi 
o Mynychu gweithgareddau cymdeithasol a hamdden yn y Gymraeg 
o Cyngor ar addysg Gymraeg 
o Cydweithrediad rhwng rhieni, Cylch Meithrin a’r Ysgol 
o Ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr i rieni 
o Cefnogaeth gynnar i rieni di-Gymraeg 

 
 

5.0 Y Dystiolaeth gan ddarparwyr Blynyddoedd Cynnar 
 
5.1 Yn yr adroddiad llawn, cyflwynir y dystiolaeth a gasglwyd gan ddarparwyr Blynyddoedd 

Cynnar o dan y penawdau canlynol: 
 

 Pryderon rhieni 

 Y ddarpariaeth addysg feithrin cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i rieni 

 Cyfleoedd chwarae a chymdeithasu i blant bach rhieni di-Gymraeg 

 Sut ddylai’r ysgolion fod yn cefnogi rhieni di-Gymraeg 

 Sut mae cyrraedd rhieni 

 Cynnwys y Gymraeg ym mhrif lif rhianta a gofal plant 

 Rôl yr ymwelydd iechyd 
 
 
 

6.0 Casgliadau ac argymhellion 
 
6.1 Casgliadau 
 
6.1.1 Yn yr ymchwil hwn gwelsom fod awydd cryf iawn, ymysg y rhieni di-Gymraeg a gyfwelwyd, 

o blaid rhoi’r Gymraeg i’w plant bach. Bu Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn gyfrifol am godi 
statws y Gymraeg yn y sector cyhoeddus yn arbennig, ac ers sefydlu Llywodraeth 
Cynulliad Cymru, cafwyd ymagwedd fwy cydlynol tuag at ddarpariaeth addysg a 
gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog. O ganlyniad, mae’r Gymraeg yn hawlio proffil uwch 
a defnydd cynyddol yng Nghaerdydd ac roedd y rhieni’n ymwybodol iawn o hynny a’r 
manteision cymdeithasol, economaidd a gwybyddol y mae’r Gymraeg yn cynnig i’w plant. 

 
6.1.2 Gwelwyd fod y Gymraeg yn dechrau cael ei gwreiddio fwyfwy o fewn yr agenda 

blynyddoedd cynnar, rhianta a gofal plant, yn bolisi cenedlaethol a hefyd yn bolisi sirol yng 



Ymchwil Anghenion Cefnogaeth Rhieni    2010 

 

6 
www.iaith.eu 

 
 

Nghaerdydd. Fodd bynnag, er bod cydnabyddiaeth yn y dogfennau polisi ac ymchwil am 
yr angen i gynnig darpariaeth yn y Gymraeg, mae’n amlwg hefyd fod cryn daith i’w 
chymryd eto cyn i’r ddarpariaeth gwrdd â’r anghenion. Yn y ddarpariaeth blynyddoedd 
cynnar brif ffrwd ceir tuedd i weld y Gymraeg fel opsiwn ychwanegol ar gyfer y rhai sy’n 
dymuno dewis ei defnyddio a bod rhaid mesur a phrofi’r galw cyn darparu. Ni ystyrir y 
Gymraeg fel adnodd o werth cymdeithasol /economaidd ychwanegol ac felly yn adnodd y 
dylai pawb yng Nghymru gael yr un mynediad iddo. Yn groes i’r duedd hon, roedd rhieni’r 
ymchwil hwn yn llawn ymwybodol o werth ychwanegol y Gymraeg ac yn teimlo bod cael 
mynediad i ddarpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn fater o gyfiawnder. 

 
6.1.3 Er bod y rhieni yn ddiwahân o blaid cyflwyno a chefnogi proses caffael Cymraeg eu plant, 

roeddent oll yn wynebu nifer o rwystrau rhag medru closio at y Gymraeg fel y dymunant. 
Roedd galw amlwg ymhlith y sampl bach yma o rieni am fwy o gefnogaeth ac am agwedd 
fwy cynhwysol tuag at siaradwyr di-Gymraeg.  

 
6.1.4 Gwelwyd fod swyddogaeth ganolog i’r Mudiad Ysgolion Meithrin weithredu fel catalydd i 

ymateb i’r anghenion hyn gan: 
 

 gryfhau’r gefnogaeth ymarferol i rieni trwy’r Cylchoedd Ti a Fi a Meithrin; 

 cydlynu’r ymdrech ar y cyd ag asiantaethau a darparwyr eraill ym maes y blynyddoedd 
cynnar; 

 harneisio’r potensial sy’n bodoli ar hyn o bryd trwy bolisïau prif ffrydio, dileu tlodi, 
rhianta, addysg a gofal plant ac ati; 

 ceisio sicrhau cydweithio tynn a gofalus rhwng yr asiantaethau a darparwyr 
blynyddoedd cynnar gan anelu at greu rhwydwaith o gefnogaeth a all fod yn fwy ac yn 
gryfach na’r hyn y gall unrhyw un partner ei gyflawni ar ei ben ei hun. 

 
6.1.5 Y nod, felly, fyddai: 
 

i) cryfhau’r gefnogaeth i rieni di-Gymraeg yn y sector cyfrwng Cymraeg drwy’r Mudiad 
Ysgolion Meithrin, ysgolion cyfrwng Cymraeg, y fenter iaith leol a’r Urdd; yn ogystal â 

ii) normaleiddio defnydd o’r Gymraeg yn y brif ffrwd (gyda Dechrau’n Deg, Iaith a 
Chwarae, meithrinfeydd, ysgolion, ymwelwyr iechyd, y Cyngor Sir, llyfrgelloedd, 
canolfannau hamdden ayyb) 

 
fel bod y Gymraeg yn gynyddol yn cyrraedd mannau lle ‘dyw hi ddim wedi bod o’r blaen a’i 
bod yn cynnig cyfleoedd i blant o gefndiroedd amrywiol. 

 
 
 
6.2 Argymhellion 
 

Argymhellion i’r Mudiad Ysgolion Meithrin 
 
6.2.1 Cyllido swydd newydd yn y MYM yng Nghaerdydd i gefnogi rhieni di-Gymraeg trwy 

adnabod anghenion yn gynnar; cydlynu cefnogaeth briodol a datblygu’r sylfaen sgiliau yn 
y cylchoedd Ti a Fi / Meithrin i staff fedru gweithio’n agos â’r rhieni hynny a chreu ethos 
cefnogol, croesawgar. 
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6.2.2 Llunio strategaeth hyfforddi a datblygu i gryfhau’r systemau, y partneriaethau a’r 
adnoddau i’w gwneud hi’n bosib i gylchoedd Ti a Fi gynyddu eu capasiti i gefnogi rhieni di-
Gymraeg (trwy gynyddu’r cyfleoedd iddynt glywed ac arbrofi â defnyddio’r Gymraeg yn y 
Cylch a chynnig strategaethau iddynt fedru dechrau gwreiddio defnydd o’r Gymraeg y tu 
allan i’r Cylch).  

 
6.2.3 Parhau’r cyswllt cefnogol hwnnw â rhieni sy’n defnyddio Cylchoedd Meithrin trwy 

gynlluniau paru, bwletinau gwybodaeth am adnoddau, sesiynau dysgu Cymraeg, 
cyfleoedd cymdeithasol, ayyb, (gweler er enghraifft, 3.7.7. a 3.7.10)  

 
6.2.4 Cynnal digwyddiadau sefydlu i gynnig gwybodaeth mor gynhwysfawr â phosib a llwybrau 

at gefnogaeth bellach i rieni ar drothwy eu cysylltiad cyntaf â’r MYM.  
  
6.2.5 Hyrwyddo a marchnata’r hyn sydd gan y MYM i’w gynnig mewn ffordd gynhwysol.  
 
6.2.6 Ffurfio grŵp cydlynu a gweithredu i ddwyn ynghyd yr holl ddarparwyr yn yr ardaloedd 

Dechrau’n Deg i lunio cynllun gweithredu dros y 2 – 3 blynedd nesaf i gynyddu’r profiad 
Cymraeg a dwyieithog gaiff rhiant a phlentyn yn rhan o’r gweithgareddau prif ffrwd.  

 
6.2.7 Sicrhau mynediad cyfartal i’r Cylch Meithrin i blant mewn ardaloedd Dechrau’n Deg ar 

draws y ddinas, (gweler 5.2.3). 
  
6.2.8 Sicrhau dolenni cyswllt cadarn a pherthynas adeiladol rhwng y Cylch Meithrin a’r ysgol 

Gymraeg leol ymhob achos. 
  
6.2.9 Gweithio ar y cyd â mudiadau / cynlluniau eraill perthnasol (er enghraifft, Twf) i ddatblygu 

ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr i rieni fel yr awgrymir yn 4.5.4.1 uchod. 
 
 
Argymhellion i’r Sector Addysg 
 
6.2.10 Parhau i gryfhau’r gyfundrefn addysg Gymraeg yn y ddinas ynghyd â chynyddu’r 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y prif lif dros y cyfnod nesaf.  
 
6.2.11 Lledu’r arfer da a welir yn y berthynas rhwng ysgolion cyfrwng Cymraeg a’u rhieni di-

Gymraeg trwy arddel y strategaethau a nodir yn 5.4.3 a thrwy Hyfforddiant Mewn Swydd i 
arfogi staff â’r strategaethau priodol. 

 
Argymhellion i wneuthurwyr polisi 
 
6.2.12 Dwyn pwysau ar Ganolfannau Hamdden y ddinas i greu cynlluniau gweithredu ymarferol 

er mwyn lledu eu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a hynny yn rhan o Gynllun Iaith yr 
awdurdod lleol. 

 

6.2.13 Cynnal trafodaeth â Bwrdd yr Iaith Gymraeg i ystyried lledu cynllun Twf i ddinas Caerdydd 
er mwyn sicrhau mynediad cyfartal at wybodaeth a chefnogaeth .  

 
 
 

*  *  * 

 


