Gwybodaeth
Ddefnyddiol am yr
Iaith Gymraeg i
Deuluoedd

Pwrpas
Pwrpas y llyfryn hwn yw cynnig gwybodaeth ddefnyddiol i rieni am yr
iaith Gymraeg.
Mae’n cynnwys gwybodaeth am;

-

Cefndir Mentrau Iaith Cymru a’r Fenter yng Nghastell-nedd a
Phort Talbot

-

Manteision addysg cyfrwng Cymraeg
Cefnogaeth sydd ar gael i rieni
Atebion i gwestiynau cyffredin sydd gennych

Os hoffech mwy o wybodaeth am unrhyw beth sy’n rhan o’r llyfryn
hwn, cysylltwch â ni.

@micnpt
@MenterIaithCNPT
Menteriaithcnpt

01639 763819

menter@micnpt.cymru

Mentrau Iaith Cymru
Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn Fudiad Cenedlaethol sy’n cefnogi
rhwydwaith o 22 Menter Iaith ledled Cymru. Mae’r Mentrau Iaith i gyd yn
cael eu rheoli gan bwyllgorau rheoli gwirfoddol ac maent yn gweithio
maen partneriaeth gydag amryw o sefydliadau eraill.

Nod y Mentrau Iaith yw hybu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg ym mhob
rhan o Gymru.

Sefydlwyd MICNPT yn Ebrill 2002. Ers ei sefydlu mae’r Fenter wedi datblygu nifer
fawr o weithgareddau a phrosiectau i hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y sir.
Mae’r Fenter yn gweithio gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc, cymunedau a gydag
amryw o fudiadau gwahanol.
Nod MICNPT yw hybu a hwyluso defnydd yr iaith Gymraeg yn y sir ac i roi cyfleoedd
i drigolion y sir i ddefnyddio, dysgu, clywed ac i fwynhau yn yr iaith Gymraeg.
I dderbyn mwy o wybodaeth am waith y fenter, ewch i’w gwefan neu cysylltwch â ni.

@micnpt
@MenterIaithCNPT
Menteriaithcnpt

01639 763819

menter@micnpt.cymru

Addysg Gymraeg
Beth bynnag yw iaith y cartref, gall addysg Gymraeg gynnig sgiliau
ychwanegol i dy blentyn a mwy o gyfleodd i'r dyfodol.
Mae ymchwil manwl yn dangos bod siarad mwy nag un iaith yn rhoi hwb i
blentyn mewn sawl ffordd.

Ysgol Gynradd
Beth am fynd amdani felly a dewis addysg Gymraeg i dy blentyn? Mae bron i
450 o ysgolion cynradd Cymraeg ledled Cymru – 10 yn sir Castell-nedd Port
Talbot.
Mae addysg Gymraeg ar gael ymhob sir yng Nghymru. Cymraeg yw prif iaith yr
iard a'r dosbarth mewn ysgolion cynradd Cymraeg. Bydd dy blentyn yn astudio
a chymdeithasu yn Gymraeg.
Os wyt am gefnogi dy blant gyda'u haddysg ond yn ansicr yn dy Gymraeg neu
ddim yn ei siarad o gwbl mae cyngor ar wefan cymraeg.llyw.cymru i chi.
Gallwch weld a darllen am brofiadau pobl eraill.
Ewch i fyysgolleol.cymru.gov.uk i ddod o hyd i ysgol yng Nghastell-nedd Port
Talbot. Mae Fy Ysgol Leol yn ei wneud yn haws i rieni ac i bawb arall sydd â
diddordeb gael gweld data am yr ysgolion.
Mae gwybodaeth am ysgolion cyfrwng Cymraeg Castell-nedd a Phort Talbot
hefyd ar gael ar wefan y Fenter.

Pam Addysg Gymraeg?
Mae dwyieithrwydd yn golygu’r gallu i fyw eich bywyd
pob dydd gan ddefnyddio dwy iaith.
Mae nod syml iawn i addysg cyfrwng Cymraeg, sef rhoi’r gallu i blant ddod yn gwbl
rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg a derbyn addysg yn y pynciau eraill trwy’r cwricwlwm.
Mae plant ifanc yn dysgu ieithoedd yn hawdd iawn a thrwy wneud y gorau o’r
potensial hwn y daeth addysg cyfrwng Cymraeg mor boblogaidd.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu Cymru ddwyieithog trwy ei
strategaeth ‘Cymraeg 2050’ gyda’r weledigaeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn
2050. Mae mwy o alw heddiw nag y bu erioed o’r blaen am sgiliau dwyieithog mewn
amryw faes, megis iechyd, addysg, hamdden, gofal plant, manwerthu a
gwasanaethau cyhoeddus.

Dyma rhai o’r manteision i ddwyieithrwydd:

-

Mae siarad dwy iaith yn cynyddu’r cyfleoedd i’ch plant i gymdeithasu.

-

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n siarad dwy iaith yn meddwl yn fwy
hyblyg a chreadigol.

-

Mae’r iaith Gymraeg yn sgil ychwanegol.

Mae dwy iaith yn agor y drws i ddau ddiwylliant.
Mae siarad dwy iaith yn helpu i ddysgu ieithoedd eraill.
Mae galw mawr am y Gymraeg yn y byd gwaith, a gall arwain at fwy o gyflog
yn y gweithle.

Mae plant yn dueddol o berfformio’n well yn yr ysgol.
Mae plant dwyieithog yn dueddol o fod yn dda iawn am ddadansoddi data a
gweithio ar fwy nag un peth.

Ar ben y manteision yma, mae’r manteision sy’n ymwneud â
diwylliant a threftadaeth, sy’n gysylltiedig â’n hunaniaeth.

Diwylliant a Threftadaeth
- Mae’r iaith Gymraeg yn rhan hanfodol o’n treftadaeth. Gall siarad
Cymraeg dod a phobl yn agosach at ein hanes, diwylliant a
thraddodiadau Cymru. Mae’r iaith hefyd yn gadael i bobl ddysgu
idiomau, cerddoriaeth, barddoniaeth a llenyddiaeth sy’n cael eu
dathlu a’u parchu ledled y byd.

-

Mae’r manteision diwylliannol yma yn golygu hunaniaeth bersonol
gryf sy’n cynyddu’r ymdeimlad o berthyn a hunanwerth.

“...ro’n i am iddi hi gael y dewisiadau cefais i ddim”
Steven,
Tad Mia, 2

“Un peth sy’n poeni nifer o rieni yw bo’ ni ddim yn
mynd i allu helpu’n plant gyda’u gwaith cartref. Ond
gyda chefnogaeth yr ysgol, Mudiad Meithrin a nifer
o wefannau gwahanol, ‘dyw hyn ddim wedi bod yn
broblem”
Louise,
Mam, Blaenau Gwent.

Gofidion?
Er bod y manteision yn amlwg, mae yna dal sawl rheswm pam bod
rhieni yn gofidio am ddewis addysg Cyfrwng Cymraeg i’w plant.
Dyma rhai o’r gofidion mwyaf cyffredin, gydag ambell i air o
gymorth.

“Gallaf weld y manteision, ond rwy’n becso
oherwydd dwi ddim yn siarad Cymraeg”
“Ni fyddaf yn deall beth sy’n mynd ymlaen mewn
awyrgylch cyfrwng Cymraeg”
Mae’r mwyafrif o rieni sy’n danfon eu plant at ysgolion cyfrwng Cymraeg ddim yn
siarad Cymraeg. Dyma pam bod ysgolion y sir yn cyfathrebu yn Gymraeg a
Saesneg.
Mae awyrgylch y dosbarth yn Gymraeg (oni bai am wersi Saesneg wrth gwrs!) ond
pan fydd rhieni, gofalwyr a ffrindiau yn ymweld â’r ysgol, dwyieithrwydd yw’r arfer.
Golygir hyn bod athrawon a phlant yn siarad Cymraeg neu Saesneg yn dibynnu ar
bwy sy’n rhan o’r sgwrs.

“Ni fyddaf yn gallu helpu fy mhlentyn gyda’u gwaith
cartref”
Dyma yn o’r gofidion mwyaf cyffredin ac mae athrawon yn gwbl ymwybodol
ohono. Mewn rhan fwyaf o achosion, bydd esboniad Saesneg yn cyd-fynd a gwaith
cartref er mwyn i rieni allu helpu eu plant.
Hefyd, mae llawer o gefnogaeth ar gael ar wefannau sy’n addas i blant, wedi’r
cyfan, ar gyfer y plant mae’r gwaith cartref ac nid i’r rhieni! Ond, os ydych yn
gofidio, gofynnwch.

“Dwi ddim am i sgiliau Saesneg fy mhlentyn dioddef”
Mae disgwyl i blant sy’n gadael ysgolion cyfrwng Cymraeg gyrraedd union yr un
safonau Saesneg â’r rhai sydd mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg.
Mae pobl ddwyieithog yn fwy sensitif wrth gyfathrebu ac felly’n fwy ymwybodol o
anghenion gwrandawyr, yn enwedig wrth newid o un iaith i’r llall. Mae hyn yn aml
iawn yn golygu eu bod yn well wrth gyfathrebu yn y ddwy iaith.

“Nid Cymry ydyn ni – oni fyddai’n rhyfedd i ni ddewis
addysg cyfrwng Cymraeg?”
Ddim o gwbl. Does dim rhaid i chi fod yn Gymry i siarad Cymraeg. Mae rhieni plant
mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn dod o bedwar ban y byd. Mae rhai yn ystyried
eu hunain yn Gymry a rhai ddim, y prif bwynt yw bod dysgu Cymraeg yn agored i
bawb.

“Ond beth am addysg ar ôl ysgol?”
Gan fod disgyblion cyfrwng Cymraeg yn gwbl ddwyieithog, gallant ddewis dilyn
cyrsiau coleg neu brifysgol trwy gyfrwng y naill iaith (neu’r ddwy). Yn ddiweddar,
mae gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sicrhau bod rhagor o raddau’r
brifysgol ar gael (yn rhannol neu i gyd) trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae nifer o gyrsiau cyfrwng Cymraeg ar gael mewn addysg bellach hefyd.

“Beth am gyfleoedd i ddefnyddio’r iaith tu allan i’r
dosbarth?”
Mae nifer o fudiadau yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc defnyddio’r iaith tu
allan i’r dosbarth. Mae’r iaith Gymraeg yn iaith fyw, sy’n cael ei defnyddio ar draws
y sir mewn nifer o wahanol sefyllfaoedd. Am fwy o wybodaeth, gwelwch y
tudalennau am fudiadau sy’n gallu eich helpu, neu cysylltwch gyda’r Fenter.

Addysg Gymraeg CNPT
Dyma restr o’r ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ein sir ni.

Ysgolion Cynradd Gymraeg
Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais

- 01639 700342

Ysgol Gynradd Gymraeg Castell-nedd

- 01639 637701

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmllynfell

- 01639 830630

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmnedd

- 01639 720530

Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen

- 01269 822238

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe

- 01792 864004

Ysgol Gynradd Gymraeg Rhosafan

- 01639 896338

Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws

- 01792 864004

Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle’r Ynn

- 01639 812229

Ysgol Gymraeg Ystalyfera (Adran Gynradd)

- 01639 846900

Ysgolion Uwchradd Gymraeg
Ysgol Gymraeg Bro Dur

- 01639 502895

Ysgol Gymraeg Ystalyfera (Uwchradd)

- 01639 842129

Adnoddau Cymraeg
Mae yna amrywiaeth eang o adnoddau ar gael i blant trwy
gyfrwng y Gymraeg, ond eich bod chi’n gwybod ble i edrych!
Mae sawl linc ddefnyddiol i chi yn y llyfryn hwn, neu fel arall
croeso i chi gysylltu gyda’r Fenter ar gyfryngau cymdeithasol, neu
ar e-bost!
Bydd ambell i adnodd hefyd ar gael mewn amrywiaeth o
ddigwyddiadau, felly cofiwch fynychu!!

Adnoddau - Apiau
Defnyddiwch wefan cymraeg.llyw.cymru/apps am restr
eang o apiau iaith Gymraeg. Gweler enghreifftia u isod:

Bys a Bawd
Mae’r app hon yn dod a hwiangerddi yn fyw.

Dewin a Doti
Mae cymeriadau unigryw Mudiad Meithrin yn cael ap eu
hun!

Bábóg Baby
Gall yr ap hwn helpu dysgu eich babi i siarad Cymraeg.

Caneuon Cŵl
Ap llawn caneuon gwreiddiol gallwch ganu gyda’ch
plentyn.

Ap Amser Stori Cyw
Mae’n amser am stori gyda Chyw a’i ffrindiau. Lawr
lwythwch eich dewis chi o straeon i greu llyfrgell
bersonol.

Cymraeg i’r Teulu
Cwrs dysgu Cymraeg wedi ei anelu at rieni plant bychain.

Rapsgaliwn
E-lyfr Rapsgaliwn. Mae rapiwr gorau’r byd yn holi “O ble
mae coed Nadolig yn dod?”. Mae’n edrych yn ei raplyfr am
yr ateb i’r cwestiwn pwysig.

Siôn Corn yn Ffonio
Ap gan Fenter Iaith Môn sy’n gadael ei chi dderbyn galwad
gan Siôn Corn ar eich ffôn er mwyn i’r dyn ei hun roi neges
Gymraeg arbennig i dy blant.

Cyw a’r Wyddor
Llawer o hwyl wrth ddysgu’r wyddor Gymraeg gyda dy
blentyn.

Llyfrau Bach Magi Ann
Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn cyflwyno: ap newydd i
helpu disgyblion ail iaith sy’n dysgu Cymraeg yn y Cyfnod
Sylfaen i ddarllen Cymraeg.

Selog
Adnodd i blant ifanc a dysgwyr.

Clic S4C
Gallwch wylio dy hod raglenni yn fyw neu ar alw a phori
trwy amserlen raglenni S4C trwy lawr lwytho’r ap yma.

Mwnci Bach
Beth am gwrdd â Mwnci Bach, ffrind newydd Cyw? Dyma
fwnci bach direidus sy’n ailadrodd pob gair rwyt ei’n ei
ddweud yn ei lais doniol.

Llawysgrifen
Ap i blant i’w helpu i ymarfer y wyddor a’u llawysgrifen.

Stwnsh
Gelli di fynd â hwyl Stwnsh gyda thi bobman nawr gydag
ap newydd Stwnsh! Gelli di dynnu lluniau, gwylio Stwnsh,
anfon neges atom a chwarae holl gemau symudol Stwnsh.

Fy Ardal
Ap Urdd Gobaith Cymru – Fy Ardal. Yn caniatáu i chi chwilio
am ddigwyddiadau Cymraeg i blant, pobl ifanc a
theuluoedd ar draws Cymru.

Learn Cymraeg Mynediad
Ap Cymraeg i ddysgwyr newydd sydd yn cyflwyno’r iaith
sydd ei angen i ddechrau siarad Cymraeg.

Say Something in Welsh
Dysgwch Gymraeg lafar naturiol yn hawdd ac yn gyflym.

Mae’r holl apiau yma a mwy ar wefan llywodraeth Cymru.

Cymraeg i Blant
Mae rhaglen Cymraeg i Blant yn cynnig cefnogaeth ymarferol i ti a dy blentyn
ddefnyddio’r Gymraeg. Yn ogystal â chynnig cymorth a chyngor ar addysg / gofal
Cymraeg, mae staff Cymraeg i Blant ar draws Cymru yn cynnig gweithgareddau
hwyliog, rhad ac am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys sesiynau tylino
babi, ioga babi a stori a chân.
Does dim angen bod yn siaradwr Cymraeg i gymryd rhan – mae croeso cynnes i
bawb, a bydd y sesiynau hefyd yn magu dy hyder i ddefnyddio’r Gymraeg gyda dy
blentyn.
Defnyddiwch wefan cymraeg.llyw.cymru i ddod o hyd i amrywiaeth o adnoddau
Cymraeg i blant. Defnyddiwch ein cyfarwyddiadau cam wrth gam i ddod o hyd i’r
tudalen cywir:
Cliciwch Dysgu > Cymraeg i blant > Cefnogaeth Bellach > Adnoddau Cymraeg i
blant.

Mae’r adnoddau yn cynnwys Llyfryn o Ganeuon, Taflenni Lliwio, Dysgu’r Wyddor,
Siart Wobrwyo a Chanllaw am Addysg Gymraeg.

Mudiadau Cymraeg
Mae llawer o fudiadau yn gweithio dros Gymru gyfan i roi cyfleoedd i bawb, yn
cynnwys plant i ddysgu, cymdeithasu a gwella eu hiaith Cymraeg.
-

Llywodraeth Cymru
Mentrau Iaith
Urdd
Cymraeg i Blant
Mudiad Meithrin
Dechrau Deg
Cyngor lleol
Ysgolion lleol
Dysgu Cymraeg

Gallwch gael mwy o wybodaeth a chadw lan gyda phob peth Cymraeg gan
y mudiadau uchod ar eu gwefannau ac ar eu tudalennau cyfryngau
cymdeithasol. Gweler gwybodaeth am swyddogion Castell-nedd Port
Talbot rhai o’r mudiadau uchod o dan fanylion cyswllt defnyddiol.

Manylion Cyswllt Defnyddiol
Mentrau Iaith Cymru
Heledd Ap Gwynfor
Swyddog Datblygu
heledd@mentrauiaith.cymru | 01239 71934

Mudiad Meithrin
Elin Davies
Swyddog Cefnogi Abertawe a CNPT
elin.davies@meithrin.cymru | 07483149561
Carole Williams
Swyddog Sefydlu a Symud
carole.williams@meithrin.cymru | 07494491603

Cymraeg i Blant
Leanne Walker
Swyddog Datblygu CNPT/Abertawe
leanne.walker@meithrin.cymru | 07958962770
Patsy Bracewell
Swyddog Datblygu CNPT/Abertawe
patsy.bracewell@meithrin.cymru | 07988850832
Ceri Havard
Swyddog Datblygu De Powys
ceri.havard@meithrin.cymru | 07496858176

Urdd Gorllewin Morgannwg
Ffion Haf Davies
Swyddog Datblygu
ffionhaf@urdd.org | 01792 560624

Urdd Brycheiniog a Maesyfed (De Powys)
Rhiannon Walker
Swyddog Datblygu
rhiannonwalker@urdd.org | 07917270071

Chwaraeon yr Urdd
Jamie Price
Swyddog Datblygu Chwaraeon
jamieprice@urdd.org | 07717782049

Gwasanaethau Gwybodaeth Deuluol
fis@npt.gov.uk | 01639 873018

Dechrau’n Deg
Lisa Clement-Jones
Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar a Dechrau Deg CNPT
l.clement-jones@npt.gov.uk | 01639 873026

Dysgu Cymraeg
academihywelteifi@abertawe.ac.uk | 01792 602070

