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Rydyn ni eisiau i bob teulu sefydlu arfer 
o ddarllen gyda’u babanod mor gynnar 
â phosibl a pharhau â hyn trwy gydol eu 
plentyndod wrth i blant ddysgu darllen 
yn annibynnol.

Mae darllen yn bwysig oherwydd ei 
fod yn gallu cael effaith gadarnhaol ar 
blant gydol eu hoes, gan effeithio ar eu 
hiechyd a’u llesiant, eu creadigrwydd 
a’u canlyniadau addysgol.

Mae plant sy’n darllen er pleser yn 
debygol o wneud yn well yn yr ysgol, 
yn ogystal â bod wedi’u paratoi yn 
well yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol 
ac yn emosiynol ar gyfer bywyd. Mae 
rhannu llyfrau, straeon a rhigymau’n 
gynnar mewn plentyndod yn gallu 
cefnogi datblygiad iaith, cyfathrebu a 
llythrennedd plant.

Mae ein rhaglenni Bookstart Dechrau 
Da sydd ar gyfer babis a’r plant lleiaf 
yn annog rhieni a gofalwyr i chwarae 
rhan weithredol yng ngweithgareddau 
darllen a dysgu eu plant.

Mae gan ddarllen yn y blynyddoedd 
cynnar rôl hollbwysig i’w chwarae o 
ran llesiant hefyd. Mae’n gallu helpu 
i feithrin perthynas a chefnogi ffurfio 
perthynas glos rhwng rhieni / gofalwyr 
a’u plant, meithrin hyder a darparu 
profiadau cofiadwy, llawn hwyl.

Mae Dechrau Da’n cyfrannu at 
amcanion llesiant Llywodraeth Cymru, 
gan gynnwys creu amodau i roi’r 
dechrau gorau mewn bywyd i bob un 

plentyn, gan wella deilliannau addysgol 
i bawb a chreu’r amodau cywir i blant 
ddysgu a defnyddio’r Gymraeg.

Trwy Bookstart Dechrau Da, rydyn ni’n 
rhoi tua 130,000 o lyfrau i 65,000 o 
deuluoedd yng Nghymru bob blwyddyn.
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Ni yw’r elusen ddarllen fwyaf i blant yn y Deyrnas Unedig

Darlun clawr: © Diane Ewen



Pam fod darllen  
yn bwysig
Manteision grymus a thrawsnewidiol darllen

I gael gwybod mwy am ein gwaith ewch i booktrust.org.uk/cymru
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O fabanod blant bach yn eu blynyddoedd cynnar a’r holl ffordd drwodd i ddechrau’r 
arddegau, mae darllen yn dod â manteision dwfn ac eang sy’n gallu cael effaith 
gadarnhaol ar blant trwy gydol eu hoes, gan effeithio ar eu hiechyd, eu llesiant, eu cwsg 
a’u datblygiad academaidd a chymdeithasol.

Gwella iechyd meddwl, llesiant a hunan-barch plentyn,  
a helpu teuluoedd i ffurfio perthynas arbennig

• Cysgu’n hirach yn y nos i blant yn eu blynyddoedd cynnar

• Cynhesrwydd, sensitifrwydd a llai o straen i rieni babanod

•  Llesiant meddwl gwell, y gallu i ymdopi â straen a hwb i 
hunan-barch

•  Gwell synnwyr o ddiogelwch, gwell rheolaeth ar emosiynau a 
chyfleoedd i gyfnewid syniadau trwy rannu gweithgareddau 
rhyngweithio dros lyfr

Creu cyfleoedd newydd a datblygu dyheadau a 
phosibiliadau i blant

•  Helpu i oresgyn rhwystrau addysgol ac ysgogi 
symudedd cymdeithasol

•  Yn fwy tebygol o fod mewn rolau proffesiynol neu 
reolaethol yn eu tri degau

• Yn llai tebygol o fod mewn tlodi fel oedolyn

Sbarduno dychymyg a chreadigrwydd

• Yn datblygu chwilfrydedd ac yn ehangu gorwelion

•  Yn meithrin dychymyg, myfyrdod, datrys problemau a 
meddwl beirniadol

•  Yn meithrin ymwybyddiaeth o safbwyntiau pobl eraill ac 
yn cynyddu empathi

Mae yna lawer o bobl sydd ddim yn gwybod am y manteision hyn. Gyda miliynau o 
blant ledled y DU yn wynebu anfantais ac anghydraddoldeb yn eu bywydau, mae taer 
angen am i ni, ein partneriaid a gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi plant a theuluoedd, 
eiriol dros rôl darllen ym mywyd plentyn fel bod cenhedlaeth newydd o blant yn gallu 
mwynhau’r manteision hyn sy’n newid bywydau.

http://booktrust.org.uk/cymru


Sut rydyn 
ni’n cyflenwi 
newid i blant a 
theuluoedd
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Mae cyrraedd ein nod o gael pob 
plentyn yn darllen yn rheolaidd ac o 
ddewis yn golygu cefnogi teuluoedd 
i fabwysiadu neu newid ymddygiad 
sy’n eu galluogi i greu a meithrin arfer 
darllen.

Dyma’r cynhwysion allweddol i ffurfio 
arferion dysgu gydol oes:  

•  Rhoi dewis o lyfrau i blant i gynyddu 
eu cymhelliant

•  Dechrau’n gynnar a darparu 
cefnogaeth barhaus i helpu i 
adeiladu arferion hirhoedlog

•  Darparu llyfrau, offer ac adnoddau 
sy’n briodol i’r oedrannau

•  Curadu ac argymell llyfrau amrywiol 
a chynhwysol fel bod plant yn gallu 
gweld eu hunain yn y llyfrau y maen 
nhw’n eu darllen

•  Cefnogi teuluoedd i gael eu plant i 
ymddiddori mewn darllen

•  Sicrhau bod llyfrau amrywiol ac o 
ansawdd uchel o fewn cyrraedd

•  Annog amgylchedd diogel ar gyfer 
darllen

Ysbrydoli 
cenhedlaeth 
newydd o blant 
ar eu teithiau 
darllen

 Rydyn ni’n llawn cyffro ynglŷn 
ag adeiladu ein gwybodaeth, ein 
mewnwelediad a’n profiad; datblygu 
dulliau newydd arloesol o weithredu; 
dwysáu ein perthynas â phartneriaid; 
a thrawsnewid ein cefnogaeth i blant 
a theuluoedd, gan eu helpu i ffurfio 
arferion ac ymddygiad hirhoedlog.

Byddwn ni’n gwneud hyn trwy gyflawni 
mewn pum maes ble rydyn ni’n gwybod 
yn gallwn ni wneud gwahaniaeth.

1.   Dechrau gyda’n gilydd fel bod pob 
teulu’n cael cefnogaeth i gychwyn 
darllen ar y cyd mor gynnar â 
phosibl

2.  Cefnogi plant a theuluoedd sydd 
dan anfantais yn eu blynyddoedd 
cynnar ac sydd angen mwy o help 
i ddechrau ar eu teithiau darllen a 
gwneud darllen yn rhan reolaidd o’u 
bywydau

3.  Annog plant a theuluoedd i barhau 
ar eu teithiau darllen, hyd yn oed pan 
fydd newid neu brofiadau newydd yn 
gwneud hyn yn her

4.  Goresgyn rhwystrau fel bod plant 
o gefndiroedd â theuluoedd sy’n 
agored i niwed yn gallu mwynhau 
manteision darllen er gwaetha’r 
heriau y maen nhw’n eu hwynebu

5.  Adeiladu cymuned o hyrwyddwyr 
sy’n deall manteision darllen, sy’n 
eiriol drostyn nhw ac yn eu hybu



Pam fod cydraddoldeb ac 
amrywiaeth wrth ddarllen 
er pleser yn bwysig i ni?

Mae thema’r gynhadledd eleni yn 
arbennig o berthnasol, o ystyried 
ymrwymiadau pwysig diweddar 
Llywodraeth Cymru a wnaed trwy 
gyflwyno Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol: Cymru Wrth-hiliol 
a datblygiadau i’r cwricwlwm sy’n 
galw am i feysydd dysgu adlewyrchu 
cyfraniadau a phrofiadau amrywiol 
cymunedau ac unigolion at Gymru yn y 
gorffennol a’r presennol.

Rydyn ni’n gwybod bod dysgu am y byd, 
eich hunaniaeth a’r rheini o’ch amgylch 
yn dechrau yn y Blynyddoedd Cynnar, 
a bod llyfrau, straeon a rhigymau’n 
offerynnau pwerus y gellir eu defnyddio 
i helpu plant i ddeall eu profiadau eu 
hunain.

Gellir gwneud mwy i sicrhau bod pob 
plentyn yn gallu cael gafael ar lyfrau, 
ac y gallant eu gweld eu hunain, eu 
bywydau a bywydau pobl eraill a 
gynrychiolir yn y llyfrau hynny, o oedran 
cynnar.

Trwy gyfrwng y gynhadledd hon, rydyn 
ni’n dod ag amrywiaeth o leisiau at ei 
gilydd, yn awduron a darlunwyr llyfrau 
plant, yn ymarferwyr, yn sefydliadau 
blynyddoedd cynnar ac yn bobl 
sy’n gweithio ym myd llyfrau plant, 
i archwilio pam fod cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant yn 
hanfodol wrth ddarllen er pleser a’r 
hyn y gallwn ni ei wneud yn y 
Blynyddoedd Cynnar i roi’r cyfle 
i blant deimlo eu bod 
wedi’u cynrychioli a’u 
grymuso.

Pan fyddwn ni’n siarad 
am amrywiaeth, rydyn 
ni’n hyrwyddo’r angen am 
gynhwysiant ym mhob 
maes, fel bod pob plentyn a 
theulu’n cael eu cynrychioli 
a’u gwerthfawrogi.



Awdur a darlunydd ydy Dapo Adeola – cyd-grëwr Rocket, y clebryn sy’n dwlu ar 
wyddoniaeth o’r llyfr darluniau sydd wedi gwerthu fel slecs, Look Up! gyda Nathan 
Bryon, a darlunydd We’re Going To Find The Monster sydd wedi’i ysgrifennu gan 
Malorie Blackman. Mae’n creu cymeriadau a delweddau bywiog a thrawiadol llyfrau 
plant sy’n ysgogi ac yn herio disgwyliadau darllenwyr ynglŷn â hil a rhywedd mewn 
ffordd ddifyr a chalonnog. Dapo yw Awdur Preswyl diweddaraf BookTrust a, thrwy’r 
rôl hon, mae wedi bod yn edrych ar ddarlunio fel ffurf ar adrodd stori: pwy sy’n cael 
adrodd straeon, yn ogystal â phwysigrwydd hyrwyddo a datblygu lleisiau a doniau 
amrywiol ym maes darlunio ac adrodd straeon. Yn ogystal â chynnal gweithdai 
ar gyfer plant, daeth i’r amlwg mewn blynyddoedd diweddar am ddefnyddio’i 
blatfform a’i brofiad i hybu a phledio achos gyrfaoedd mewn darlunio i grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol yn y diwydiannau cyhoeddi a’r celfyddydau creadigol. 
Gallwch ddod o hyd i Dapo ar Twitter @DapsDraws
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Artist amlddisgyblaethol o Gasnewydd sydd wedi ennill gwobrau ydy Connor Allen ac 
mae newydd ei benodi’n Children’s Laureate of Wales ac yn artist cyswllt yn Theatr 
Glan yr Afon. Mae elfennau yn ei fywyd ei hun, fel galar, cariad, gwrywdod, hunaniaeth 
ac ethnigrwydd yn ysbrydoli ei waith yn fawr. Gallwch ddod o hyd i Connor ar Twitter 
@Connor_Allen92

Mae Jo Bowers wedi gweithio ym maes addysg gynradd am fwy na 30 mlynedd, fel 
athrawes ysgol gynradd ac arweinydd llythrennedd mewn ysgolion, fel ymgynghorydd 
llythrennedd ac fel darlithydd ar gyfer llythrennedd mewn addysg gynradd. Ar hyn 
o bryd, mae’n olygydd adolygiadau ac yn adolygydd llyfrau ar gyfer Just Imagine 
ac yn gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru i hyrwyddo llyfrau sydd wedi’u lleoli yng 
Nghymru gan awduron a darlunwyr sy’n byw yng Nghymru, trwy wobrau llyfrau Tir 
na nÓg a Stori Sydyn yng Nghymru. Mae’n cydarwain Grŵp Athrawon fel Darllenwyr 
(TRG) y Brifysgol Agored ar Ddarllen er Pleser ar gyfer athrawon yng Nghymru ac 
mae’n cynrychioli Cymru yng Nghymdeithas Llythrennedd y Deyrnas Unedig (UKLA). 
Mae’n frwd dros lenyddiaeth plant ac mae hi ar ei hapusaf pan fydd yn darllen, ac 
wedi’u hamgylchynu â llyfrau. Gallwch ddod o hyd i Jo ar Twitter yn @Jo_Bowers

Mae Margaret Holt yn Gydlynydd Dechrau Da ar gyfer Llyfrgelloedd Caerdydd. 
Dechreuodd yn y swydd yn 2006 a, thros y blynyddoedd, bu’n gweithio’n agos 
ag amrywiaeth eang o sefydliadau yn y ddinas, yn enwedig rai sy’n gweithio â 
theuluoedd mwy agored i niwed –  Dechrau’n Deg, Cyngor Ffoaduriaid Cymru, 
grwpiau Anghenion Ychwanegol, Carchar Caerdydd. Mae hi’n mwynhau cyflwyno 
sesiynau amser rhigwm Dechrau Da gyda’i gitâr ac, yn ddiweddar, bu’n rhannu sesiwn 
â ffoaduriaid o Affganistan. Gallwch ddod o hyd i Margaret ar Twitter @cdflibraries 

Mae Natalie Jerome wedi gweithio fel Cyhoeddwr a Golygydd Caffael ar gyfer rhai 
o dai cyhoeddi mwyaf blaenllaw’r DU, gan gynnwys Penguin Random House, Pan 
Macmillan, Bonnier Books a HarperCollins lle roedd yn gomisiynydd am ddeng 
mlynedd cyn symud drosodd i ddod yn asiant llenyddol. A hithau’n un o gyhoeddwyr 
Du prin y DU, mae Natalie wedi gweithio i wella amrywiaeth yn y diwydiant. Mae’n 
Ddirprwy Gadeirydd Llenyddiaeth Cymru ac yn ymddiriedolwr sefydlol ac yn aelod 
o fwrdd Creative Access, sef cynllun mentora a hyfforddi i raddedigion ar gyfer 
ymgeiswyr Du a lleiafrifoedd ethnig sy’n edrych am internaethiau ledled sector y 
cyfryngau. Gallwch ddod o hyd i Natalie ar Twitter @Natalie350

Cyfranwyr
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Mae Ruth Morgan wedi bod yn athrawes ysgol gynradd am fwy na deng mlynedd 
ar hugain. Bu datblygu llythrennedd a hybu darllen er pleser yn un o’i diddordebau 
mwyaf erioed. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio rhan-amser fel CADY (Cydlynydd 
Anghenion Dysgu Ychwanegol) yn Ysgol Gynradd Cogan ac mae hi hefyd yn awdur 
llawrydd. Mae’n ysgrifennu llyfrau ar gyfer plant dan ei henw ei hun, gan gynnwys 
‘Ant Clancy Games Detective’ (Firefly Press), sef stori antur â thema chwarae gemau 
fideo y mae llawer o athrawon wedi’i defnyddio i gefnogi addysgu cymhwysedd 
digidol, gyda’i negeseuon ynglŷn â ffyrdd mwy diogel o chwarae gemau. Mae hefyd yn 
ysgrifennu straeon ar gyfer y cylchgronau cenedlaethol Yours a The People’s Friend, 
dan y ffugenw Becca Robin. Gallwch ddod o hyd i Ruth ar Twitter @alienruth

Mae Lucy Owen yn newyddiadurwraig ac yn gyflwynwraig sy’n gweithio i BBC Cymru. 
Mae hi wedi bod yn darlledu yng Nghymru am fwy na 25 mlynedd. Hi yw wyneb rhaglen 
flaenllaw newyddion gyda’r nos, Wales Today, a’r rhaglen i ddefnyddwyr, X-ray. Mae hi 
wedi ysgrifennu 3 llyfr plant. Mae ei helw o’i llyfr darluniau cyntaf, Boo-a-bog in the Park 
yn mynd i Elusen Arch Noah, sy’n codi arian ar gyfer Ysbyty Plant Cymru. Cyhoeddodd 
Firefly Press The Sea House yn 2018, cyhoeddodd Atebol Flower Girl yn 2021, a chaiff ei 
llyfr darluniau newydd How Do I Know You Love Me? ei ryddhau ym mis Mawrth 2022. 
Mae a wnelo Lucy â nifer o elusennau, gan gynnwys hosbis plant Tŷ Hafan, Cerebral 
Palsy Cymru, Prime Cymru ac Ymddiriedolaeth y Tywysog – Cymru. Gallwch ddod o 
hyd i Lucy ar Twitter @lucyowenwales

Un o gynlluniau cynradd y Mudiad Meithrin ydy Cymraeg i Blant, gyda ffocws ar 
gynyddu niferoedd y siaradwyr Cymraeg ymhlith plant oedran meithrin. Maen nhw’n 
frwd dros roi’r cyfle i bob plentyn chwarae, dysgu a thyfu yn Gymraeg.  
https://llyw.cymru/cymraeg-i-blant 

Elusen genedlaethol ydy Cyngor Llyfrau Cymru, sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi 
yng Nghymru ac yn hybu darllen er pleser. Maen nhw’n gwneud hyn trwy sicrhau llif 
cyson o gyhoeddiadau a thrwy drefnu cyfres o weithgareddau arbennig sy’n dathlu 
darllen, gan weithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid yn y maes. Mae’r Cyngor 
Llyfrau hefyd yn darparu gwasanaethau arbenigol i gyhoeddwyr ym meysydd 
golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu i sicrhau bod deunyddiau Cymraeg neu 
ddeunyddiau Saesneg sy’n berthnasol i Gymru’n cael eu cynhyrchu a’u cyhoeddi i 
safonau uchel.  https://llyfrau.cymru

Ysbrydoliaeth a mewnwelediad – pam fod amrywiaeth yn 
bwysig mewn llyfrau i blant yn y blynyddoedd cynnar

Nod BookTrust yw cefnogi, ysbrydoli ac ymgysylltu â’r rheini sy’n gweithio  
gyda phlant ifanc a’u teuluoedd i harneisio grym darllen ar y cyd mewn 
ffordd sy’n cydnabod pwysigrwydd a gwerth llyfrau a straeon amrywiol 
a chynhwysol.

Mae gan bod un o’r cyfranwyr yn ein cynhadledd safbwyntiau unigryw 
a phwysig o ran gwerth gwneud yn siŵr bod y plant i gyd yn gallu gweld 
eu hunain wedi’u cynrychioli yn y llyfrau y maen nhw’n eu darllen, 
a’r rôl bwysig y mae llyfrau’n gallu ei chwarae mewn cefnogi plant i 
empatheiddio â’r rheini sydd â phrofiadau gwahanol i’w profiadau nhw.



Dapo Adeola 

8

Allwch Chi Ddim Bod Yn Rhywbeth 
Dydych Chi Ddim Yn Ei Weld

Pan roeddwn i’n tyfu i fyny, roeddwn i’n byw 
ar aelwyd lle doedd dim sôn am ddarllen 
er pleser. Fy mhrofiadau cynnar o ddarllen 
oedd cael fy ngorfodi i ddarllen fel na fuasai 
bod yn anllythrennog yn codi cywilydd ar 
fy ngwarcheidwad. Er na wnaeth fy ngallu 
i ddarllen wella, daeth chwarae “cuddio’r 
hen lyfr plant” yn rhywbeth roeddwn i’n 
gallu ei wneud yn dda iawn.

Doedd hi ddim tan roeddwn i’n 7 oed, 
pan wnaeth fy athro newydd fy rhoi 
i eistedd o flaen silff lyfrau a dweud 
“dewisa beth rwyt TI eisiau ei ddarllen”, 
nes i bopeth newid i mi.

Doedd y geiriau ddim gen i ar y pryd i 
ddweud beth ddigwyddodd, ond wna i 
erioed anghofio’r teimlad; roedd fel cael yr 
allweddi i gerbyd hud allai fynd â chi, yn 
llythrennol, i unrhyw le ac i unrhyw amser y 
gallech chi ei ddychmygu.

Es ati ar unwaith i lyncu pob llyfr y gallwn 
i daro llaw arno, gan ddarllen popeth o 
Roald Dahl a C.S. Lewis i Terry Pratchett a 
Brian Jaques. Fel mae’n digwydd, roeddwn 
i’n gallu darllen yn ddigon hawdd (hyd 
yn oed ychydig ar y blaen i eraill o’r un 
oedran); y cyfan roeddwn i ei angen oedd 
cael y rhyddid i ddewis beth roeddwn i 
eisiau ei ddarllen. Yn sydyn, roeddwn i’n 
ddarllenwr brwd, a gwnaeth y llyfrau a 
ddarllenais nid yn unig helpu i ddatblygu 
fy nychymyg a’m chwilfrydedd, gwnaethon 
nhw hefyd ganiatáu i mi ddianc o fy realiti 
a rhoi rhyddhad a gobaith i mi o fodolaeth 
well na’r plentyndod roeddwn i’n ei fyw. 
Doeddwn i ddim yn gwybod ar y pryd, ond 
gwnaeth darllen achub fy mywyd.

Dyma ble mae fy nghariad at adrodd 
straeon yn deillio ohono. Ond er i’r straeon 
hyn roi cysur i mi, doeddwn i’n dal ddim yn 
gallu gwneud y cysylltiad pwysig hwnnw y 
gallwch chi ond ei wneud wrth weld “eich 
hun” wedi eich cynrychioli yn y llyfrau 
rydych chi’n eu darllen. Doedd hi ddim tan 
y gwelais i hyn ar y dudalen ac oddi arni i 
mi deimlo fy mod yn cael fy nghynrychioli, 
ac roeddwn i hefyd yn gallu gweld dyfodol 
posibl ble y gallwn innau, hefyd, fod yn 
storïwr fy hun. Nawr, mae rhan anferthol 
o’m siwrnai’n canolbwyntio ar wneud yn 
siŵr bod hyn yr un fath i’r genhedlaeth 
iau sydd ar ddod. Allwch chi ddim bod yn 
rhywbeth dydych chi ddim yn ei weld.
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Tosturi a Grymuso

Harry Potter oedd fy hoff gyfres llyfrau, 
ac mae’n dal i fod yn ffefryn. Y bachgen 
yma yn ei arddegau sy’n wahanol ac sydd 
ddim yn gwybod yn iawn pam ei fod yn 
wahanol a pham nad yw’n ffitio yn y byd y 
mae’n byw ynddo. Fe siaradodd â mi mewn 
ffordd doedd llyfrau eraill ddim yn siarad 
a dwi’n gwybod nad ydw i’n ddewin (er fy 
mod i’n perthyn i Ravenclaw) ond roedd y 
byd y gallwn i ddianc iddo yn y tudalennu 
roeddwn i’n eu darllen yn gwneud llawer 
o’r tyfu i fyny yn fwy dioddefadwy. Ac mae 
yna gymaint o straeon gan lond gwlad o 
awduron ac artistiaid a fydd yn gwneud i 
bobl eraill deimlo bod rhywun yn eu clywed 
a bod eu bywydau a’u profiadau nhw yn 
ddioddefadwy.  

Mae straeon a chelf yn adlewyrchu 
bywyd ac mae pob bywyd yn wahanol, 
ac mae angen i ni weld y gwahaniaeth 
yn y tudalennu rydyn ni’n eu darllen ac 
ar lwyfannau a sgriniau. Mewn gweithdy 
diweddar, cefais ddyfyniad gwych gan 
rywun “os ydych chi ddim yn gweld eich 
hun yna rydych chi’n dechrau meddwl 
eich bod chi ddim yn bodoli” a dyna 
pam fod cynrychiolaeth mor hanfodol 
ac mor bwysig oherwydd eich bod chi’n 
credu ac yn deall eich BOD chi’n bodoli 
a’ch BOD chi’n perthyn. 

Trwy sicrhau bod darllen o fewn cyrraedd 
i fwy o bobl, rydych chi’n rhoi’r cyfle i 
deuluoedd a phobl ifanc gyfoethogi eu 
meddyliau trwy fynd i fydoedd gwahanol 
gyda chymeriadau gwahanol di-rif. Y 
dychymyg ydy un o’r offerynnau creadigol 
sydd gennon ni – os nad y mwyaf – ac mae 
darllen yn bendant yn cyfoethogi hyn. 

Os ydych chi’n cerdded milltir yn esgidiau 
rhywun arall, rydych chi’n fwy tebygol o 
allu dangos tosturi i eraill. Os gallwch chi 
dosturio â rhywun, yna gallwch chi ddod yn 
agosach at eu stori ac, yn y pen draw, yn 
agosach at y cyflwr dynol. 

Mae yna ymdeimlad 
o gyffredinolrwydd yn 
hynny. Ymdeimlad nad 
ydyn ni ddim ar ein 
pennau ein hunain yn y byd. Ac mae hynny’n 
un o’r pethau hyfrytaf a mwyaf grymus y 
gallwn ni eu darganfod. Mae sut rydyn ni’n 
teimlo fel bodau dynol yn debyg ac nid ni 
yw’r unig rai sy’n teimlo ac yn meddwl y 
pethau hynny.

Mae darllen yn caniatáu i mi deimlo fel 
hynny. Mae’n caniatáu i mi weld y byd trwy 
eu llygaid nhw mewn rhyw ffordd neu’i 
gilydd. Yn y pen draw, dyma sy’n ysgogi 
fy nghreadigedd a’m rhyddid artistig – 
tosturi. Gan roi’r cyfle i gynulleidfaoedd a 
darllenwyr deimlo’u bod rywsut yn deall (os 
yn bosibl) y byd a nhw eu hunain. 

Fel Laureate Plant, mae fy nodau’n glir. 
Grymuso (yn fy marn i) ydy’r offeryn 
creadigol mwyaf y gallwn ni byth ei roi i 
blant a phobl ifanc. Os byddwn ni’n dangos 
drws iddyn nhw sydd â’u holl botensial 
a’u holl bosibiliadau eraill y tu ôl iddo, ac 
os byddwn ni’n agor y drws hwnnw ac 
yn dweud “ti sydd fan yna – mae popeth 
y galli di ei fod a’i wneud y tu ôl i’r drws 
yma – Mae’r fersiwn orau ohonot ti o fewn 
cyrraedd fan yna”, yna byddwn ni’n datgloi’r 
potensial hwnnw ac yn caniatáu iddyn nhw 
weld beth a phwy allan nhw fod. Felly fy 
nod ydy grymuso pobl ifanc Cymru trwy 

Connor Allen  
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Cefnogi Darllen er Pleser mewn 
Amgylcheddau Blynyddoedd Cynnar

Mae llyfrau’n bwysig o oedran cynnar, nid 
yn unig i ddatblygu’r sgiliau fel bod plant 
yn gallu manteisio ar lawer o agweddau ar 
fywyd bob dydd a chymryd rhan ynddyn 
nhw, ond hefyd iddyn nhw gael pleser o 
ddarllen a’i fwynhau. 

Mae’r ymgysylltu hwn â llyfrau’n gwneud 
plant yn ddarllenwyr gwell ac mae ymchwil 
hefyd wedi dangos ei fod yn effeithio ar 
eu cyrhaeddiad addysgol ehangach, yn 
cyfrannu at eirfa ehangach, yn cefnogi 
eu hanghenion personol, cymdeithasol ac 
emosiynol fel darllenwr unigol, yn adeiladu 
cysylltiadau ac yn datblygu empathi. 

Mae llyfrau’n galluogi plant ifanc i weld y 
byd o wahanol safbwyntiau ‘waeth beth 
fo’r thema neu’r pwnc, mae cymeriadau, 
digwyddiadau a sefyllfaoedd mewn 
testunau naratif yn dod yn ddrychau, yn 
ffenestri ac yn ddrysau llithro metafforig’ 
(cyfieithiad o Bishop, 1990), ac felly 
mae’n cyflawni rôl allweddol mewn rhoi 
gwybod am y byd o’u hamgylch. 

Fel ymarferwyr mewn lleoliadau 
blynyddoedd cynnar, gallwn ni fynd ati i 
annog cariad plant at lyfrau, gan sicrhau 
eu bod o fewn cyrraedd cyfartal i bawb 
trwy:

•  Gynnig ystod eang o lyfrau amrywiol a 
chynhwysol iawn sy’n cynrychioli’r byd 
y maen nhw’n byw ynddo, sy’n dangos 
cynrychiolaeth gadarnhaol ar draws pob 
genre o lenyddiaeth plant, yn cynnwys 
ffuglen, barddoniaeth a llyfrau ffeithiol, 
gan gynnig gwahanol leisiau, straeon a 
safbwyntiau. ‘Rydym am i ddarllenwyr 
ddod ar draws cymeriadau ag egni, sy’n 
adnabyddadwy, yn gynnil, yn amrywiol 
ac yn ganolog i’r naratif’ (cyfieithiad o 
CLPE, 2021);

•  Cymryd amser i ddarganfod pa lyfrau 
sydd o ddiddordeb i blant a dod o hyd i 
lyfrau a fydd yn eu cyffroi;

•  Cael lle dengar, cyfforddus a deniadol 
ar gyfer darllen yn y lleoliad, gydag 
amrywiaeth eang o lyfrau sy’n cael eu 
diweddaru’n rheolaidd;

•  Sicrhau bod pedagogi darllen cryf yn 
eu lleoliadau gydag amgylcheddau 
darllen cymdeithasol, amser rheolaidd 
ar gyfer darllen yn uchel, cyfle i siarad 
am lyfrau’n anffurfiol ac amser ar 
gyfer darllen annibynnol a dewis llyfrau 
(Cremin et al., 2014); 

•  Datblygu ein gwybodaeth ein hunain 
o lenyddiaeth plant a thestunau eraill 
a dod i ddarllen testunau plant yn 
rheolaidd (Cremin et al., 2014);

•  Datblygu cymunedau darllen 
rhyngweithiol sy’n cynnwys rhieni a’r 
gymuned leol (Cremin et al., 2014);

•  Anfon llyfrau adref gyda’r plant, yn 
cynnwys llyfrau sy’n adlewyrchu eu 
diwylliant a’u hiaith ble bo’n bosibl, i 
sicrhau bod plant yn gweld eu hunain 
mewn llyfrau a straeon y maen nhw’n 
eu darllen a’u bod yn gallu cysylltu â 
diwylliant trwy lyfrau, yn ffuglen ac yn 
llyfrau ffeithiol. Lle nad Saesneg yw 
mamiaith y plentyn, cynnwys llyfrau yn 
eu hiaith gartref a llyfrau heb eiriau fel 
bod plant yn gallu eu rhannu â’u teulu yn 
eu hiaith eu hunain. 

Bydd hybu cydraddoldeb mynediad at 
ddarllen er pleser o oedran cynnar ac 
ymrwymo i feithrin ac annog cariad at 
ddarllen mewn lleoliadau blynyddoedd 
cynnar yn cefnogi ac yn datblygu ysfa plant 
i ddarllen a dod yn ddarllenwyr gydol oes.

 

Jo Bowers 
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Grym Llyfrau a Darllen sy’n  
Newid Bywydau

Mae llyfrau a chariad at ddarllen wedi 
newid fy mywyd. Mae pobl yn dweud 
pethau fel hyn yn aml ond, yn fy achos i, 
rydw i wir yn credu bod hyn yn wir. 

Pwy ydw i? Mae rhai pobl yn fy ngalw yn 
‘black Matilda’ ond, er mwyn osgoi unrhyw 
amheuaeth, dydw i ddim yn gallu defnyddio 
fy meddwl i symud pethau.

Rydw i’n ddarllenwr, yn ddarllenwr mawr 
ac rydw i wedi treulio’r rhan fwyaf o fy 
mywyd gwaith fel oedolyn, y 25 mlynedd 
diwethaf, yn helpu pobl i adrodd eu 
straeon. Mae ysbrydoli plant ar eu siwrnai 
ddarllen yn rhywbeth rydw i’n angerddol 
drosto. Rydw i o’r farn bod y gefnogaeth 
iawn a’r llyfr iawn yn gallu helpu hyd yn 
oed y darllenwr mwyaf amharod i brofi 
grym trawsnewidiol darllen ac rydw i 
wedi treulio fy ngyrfa’n cael llyfrau gwych 
i mewn i ddwylo darllenwyr.

Dw i ddim wedi cael swydd y tu allan i 
fyd llyfrau ers mod i’n 20 oed. Dechreuais 
weithio fel gwerthwr llyfrau yn fy nhymor 
olaf ym Mhrifysgol Sussex ble ro’n i’n astudio 
Saesneg, a chefais fy swydd gyhoeddi 
gyntaf fel Cynorthwyydd Golygyddol yn 
Penguin Random House, y cyhoeddwr 
mwyaf yn y byd, fis ar ôl fy mhen blwydd yn 
22 oed. O’r fan honno, gweithiais fy ffordd 
i fyny i ddod yn Gyhoeddwr ar draws tri o 
bum tŷ cyhoeddi mwyaf blaenllaw’r byd, gan 
gomisiynu a golygu llyfrau gan nifer o sêr 
adnabyddus cyn symud drosodd i ddod yn 
asiant llenyddol ddwy flynedd yn ôl. Yn fy 12 
mis cyntaf fel asiant, cyrhaeddais restr fer 
Asiant Llenyddol y Flwyddyn yng Ngwobrau 
Llyfrau Prydain 2021, a gwneud hynny o’m 
lleoliad yn fy nhref enedigol, Casnewydd 
yn Ne Cymru. Rydw i nawr yn gweithio yn 
Curtis Brown, un o’r asiantaethau llenyddol 
mwyaf a hynaf, ble dw i’n cynrychioli Syr 
Lenny Henry a’r actor David Harewood, 
ymhlith eraill, a dwi’n Ddirprwy Gadeirydd 
Llenyddiaeth Cymru.

Rydw i wedi sôn am bob un o’r cyflawniadau 
yn fy ngyrfa am reswm, oherwydd pan 
rydw i’n eu darllen yn ôl, mae’r holl bethau 
sydd wedi’u rhestru yma’n syfrdanu hyd yn 
oed fi. Yn ystadegol, mae’n annhebyg iawn 

y byddai rhywun o fy 
nghefndir i – du, Cymreig, 
dosbarth gweithiol, wedi’i 
magu gan fam sy’n 
rhiant sengl ar fudd-daliadau ac yn derbyn 
prydau ysgol am ddim – yn llwyddo yn y 
byd llenyddol elitaidd. O ganlyniad, rydw i’n 
credu’n llwyr mewn grym llyfrau a darllen 
a bydda i bob amser yn eu cydnabod am 
drawsnewid yn gyfan gwbl fy mywyd a’m 
cyfleoedd yn y byd.

Yn ddiweddar, bûm yn annerch plant 
ysgol i ddathlu Wythnos Genedlaethol 
Llyfrgelloedd yng Nghymru a chefais gyngor 
rhagorol gan fy merch wrth i mi baratoi 
(mae hi’n 6 oed ac yn llawn diddordeb yng 
ngwaith Mam!). Rydyn ni’n darllen llyfrau 
stori a llun bob nos ac, wrth i ni drafod yr 
anerchiad oedd ar ddod, fe awgrymodd 
efallai y byddai’r plant yn hoffi cael gwybod 
sut mae darllen yn gwneud i mi deimlo. Yn 
sydyn, roeddwn i’n ôl yn llyfrgell Casnewydd 
yn 7 neu 8 oed gyda Mam ar ddydd Sadwrn, 
yn rhuthro i mewn o’i blaen i’r adran blant ar 
drywydd fy stori ryfeddol newydd nesaf.

Roeddwn i’n gwybod o oedran ifanc fy mod 
i’n ddarllenwr da. Dyma oedd fy archbŵer 
ac roedd y dyddiau Sadwrn hynny yn y 
llyfrgell yn helpu i ryddhau fy mhotensial! 
Roedd darllen yn gwneud i mi deimlo’n 
hapus, yn hyderus ac yn falch. Cefais fy 
nghanmol amdano a hefyd am ysgrifennu’n 
dda, gartref ac yn yr ysgol. O’r herwydd, 
doedd hi ddim yn gymaint o ots mai fi 
oedd yr unig ferch ddu yn fy nosbarth yn yr 
ysgol neu nad oedd fy nheulu i yn edrych 
yn debyg i deuluoedd eraill ac nad oedd 
gennym ni gymaint o arian. Bychan a 
wyddwn i y byddai’r teimladau roeddwn i’n 
eu cael o lyfrau fel plentyn yn mynd i aros 
gyda mi am byth. Mor bwysig i ferch fach 
ddu o Gasnewydd.

Alla i ddim argymell llyfrau a darllen ddigon 
na phwysigrwydd gweld yr holl blant ynddyn 
nhw. Bydda i bob amser yn eu hyrwyddo, i 
bob oedran, ond yn enwedig i ddarllenwyr 
cynnar sydd megis cychwyn ar eu siwrnai 
i’r byd. Mae llyfrau’n rymus ac yn newid 
bywydau. Yn bendant, gwnaethon nhw newid 
fy mywyd i.

Natalie Jerome  
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Ysgol Gynradd Fach Gymreig ydyn ni, 
yn ceisio gwneud Rhywbeth MAWR

Mae Gwobr Llyfrau Stori a Llun Cynradd 
Cogan yn ei thrydedd flwyddyn. Mae’n 
fenter a ddatblygodd yn ysgol Cogan ble 
mae holl blant yr ysgol yn beirniadu llyfrau 
stori a llun a gyhoeddwyd yn ddiweddar er 
mwyn gallu dewis enillydd yn y pen draw. 
Bydd thema wahanol bob blwyddyn i gadw’r 
profiad yn ffres i’r plant a dechreuodd y 
cyfan â ‘Gwobr Cogan ar gyfer Amrywiaeth 
mewn Llyfrau Lluniau 2019’.

Why did we choose ‘diversity’ as our first 
theme?  Back in 2018, Michelle Owen our 
English Co-ordinator and I had already had 
several conversations bemoaning the fact 
that some of our children never had the 
opportunity to see characters who looked 
like them, in the books being published.  We 
then discovered the inaugural ‘Reflecting 
Realities’ Centre for Literacy in Primary 
Education report, which found that only 
4% of children’s books published in 2017 
featured a minority ethnic character. 

Yn yr un ffordd, roedden ni’n teimlo 
nad oedd yna ddigon o gynrychiolaeth 
o gymeriadau ag anableddau mewn 
llenyddiaeth i blant. Pan roedd y llyfrau 
hyn yn bodoli, gwnaethon ni sylwi sut 
roedd weithiau yn rhaid i bobl eraill 
‘achub’ y cymeriad ag anabledd o ryw 
drafferth neu’i gilydd: go brin bod hyn 
yn bortread positif. Hefyd, mae gennon 
ni lawer o wahanol fathau o deuluoedd 
yn ein hysgol ond ni allen ni weld hyn yn 
cael ei adlewyrchu mewn llenyddiaeth i 
blant ychwaith.

Daeth popeth at ei gilydd pan ddatblygwyd 
ein cwricwlwm ‘Llais’, â’r nod o annog llais 
disgyblion. Gallai plant ddewis bod yn 
rhan o wahanol grwpiau diddordeb Llais 
a gofynnwyd i mi arwain y grŵp ar thema 
‘amrywiaeth’. Gan ystyried trafodaethau 
Michelle a minnau, yn ogystal ag ymchwil 
CLPE, a hefyd y ffaith ein bod yn rhoi’r pwys 
mwyaf ar ddarllen yn Ysgol Gynradd Cogan, 
roedden ni’n meddwl tybed a fyddai’n bosibl i 
ni redeg ein gwobr llyfrau ein hunain. Aethon 
ni ar ofyn Llenyddiaeth Cymru am gyngor 
a chawson ni anogaeth a help penodol 

ganddyn nhw. Os oedden ni’n mynd i wneud 
hyn, roedden ni eisiau gwneud yn siŵr ei fod 
yn cael ei wneud mor broffesiynol â phosibl 
gan feddwl am bob agwedd ar y Telerau ac 
Amodau. Cyn bo hir, dechreuon ni ddatblygu 
templed sydd dal ar waith ac yn gweithio i ni.

Gwnaethon ni benderfynu y byddai ein 
thema’n disgrifio ‘amrywiaeth’ yn ei hystyr 
ehangaf, gan ganolbwyntio ar ffuglen, llyfrau 
ffeithiol a barddoniaeth a oedd wedi’u 
cyhoeddi’n ddiweddar ac a oedd yn dangos 
portread cadarnhaol o grwpiau sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol. Pan alwyd am 
gynigion, fe ofynnon ni am lyfrau a oedd yn 
rhoi sylw i gymeriadau o leiafrifoedd ethnig, 
cymeriadau ag anableddau a gwahanol 
fathau o deuluoedd. Roedden ni wrth 
ein boddau pan ddechreuodd awduron, 
darlunwyr a chyhoeddwyr ymateb yn frwd 
iawn, gan anfon eu llyfrau aton ni.

O’r cychwyn cyntaf, roedd ein plant yn 
dwlu ar y syniad o fod yn feirniaid. Roedden 
nhw’n deall bod yr hyn roedden nhw’n ei 
wneud yn bwysig, nid yn unig i’n hysgol ond 
y byddai hefyd yn ehangach ei ddylanwad 
gan ein bod ni’n sydyn reit mewn cysylltiad 
â chrewyr y llyfrau, ac yn cael dweud ein 
dweud. Mae’r wobr wedi rhoi digon o gyfle i ni 
fodelu sefyllfaoedd rhyngweithio cadarnhaol, 
llawn parch, gydag awduron, darlunwyr a 
chyhoeddwyr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Yn ôl ein trydariad cyntaf erioed, ysgol 
gynradd fach yn Ne Cymru ydyn ni, yn 
ceisio gwneud rhywbeth MAWR. Rydyn ni’n 
falch o fod wedi defnyddio llais ein hysgol 
i helpu i fynd i’r afael â mater mor bwysig 
ac rydyn ni’n dal i gael budd o’r llyfrau 
amrywiol sy’n cael eu defnyddio yn ein 
hystafelloedd dosbarth bob dydd ac yn dal 
i ychwanegu atyn nhw.

Ruth Morgan 
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Ymrwymo i Gydraddoldeb ac 
Amrywiaeth mewn Addysg Feithrin

Mae Cymraeg i Blant yn falch o gefnogi 
Cynhadledd Blynyddoedd Cynnar Dechrau 
Da eleni sy’n canolbwyntio ar gydraddoldeb, 
amrywiaeth a darllen er pleser yn y 
blynyddoedd cynnar. 

Fel un o brif gynlluniau Mudiad Meithrin 
sydd yn canolbwyntio ar gynyddu niferoedd 
siaradwyr Cymraeg ymhlith plant meithrin, 
rydym yn angerddol dros roi’r cyfle i bob 
plentyn chwarae, dysgu a thyfu drwy’r 
Gymraeg. Mae amrywiaeth, cydraddoldeb 
a chynhwysiant yn flaenoriaeth i ni wrth 
ymgysylltu â theuluoedd a’u cefnogi wrth 
iddynt ddod i gyswllt â’r Gymraeg a dod 
i wybod mwy am ofal plant ac addysg 
Gymraeg. Mae gan y Mudiad dros 1,000 
o ddarpariaethau blynyddoedd cynnar 
ledled Cymru – o grwpiau Cymraeg i blant, 
grwpiau Ti a Fi, Cylchoedd Meithrin a 
meithrinfeydd dydd.

Mae ein tîm o Swyddogion Cymraeg i blant 
yn gweithio’n agos gyda thimoedd iechyd 
lleol a phartneriaid blynyddoedd cynnar i 
gyfeirio rhieni newydd draw at ein sesiynau 
tylino babi, ioga babi, Arwyddo Stori a Chân 
yn ogystal â chyrsiau ar-lein. Mae’r grwpiau 
hyn yn fodd o gefnogi teuluoedd a rhannu 
gwybodaeth am gefnogaeth a chyfleoedd 
eraill a ddarperir gennym. Rydym yn 
ymfalchïo yn ein gwaith gyda theuluoedd 
DALIE gyda grwpiau penodol a sefydlwyd 
eisoes yng Nghaerdydd a Casnewydd a’r 
croeso cynnes sydd i deuluoedd ymuno 
yn ein grwpiau wythnosol eraill ar draws 
Gymru.

Yn ddiweddar mae Mudiad Meithrin 
wedi datblygu nifer o adnoddau sy’n 
targedu agweddau gwahanol ar addysg 
cydraddoldeb ac amrywiaeth fel Cylch 
i Bawb, Dewch i Ddathlu, Nodau Natur a 
Chwm Perthyn sydd wedi ei ddatblygu 
gan Rwydwaith Cydraddoldeb Hil Gogledd 
Cymru ar gyfer Mudiad Meithrin. Mae 
pecyn newydd Hanes Cymru Ddu ar y 
gweill hefyd sy’n dangos ein hymrwymiad i 
gydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn addysg 
feithrin.

Cymraeg i Blant  
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Cefnogi Awduron  
a Chyhoeddwyr

Prif waith Cyngor Llyfrau Cymru yw 
cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru 
a hyrwyddo darllen er pleser.

Rydym yn gwneud hyn nid yn unig drwy 
sicrhau llif cyson o gyhoeddiadau ond 
hefyd drwy drefnu cyfres o weithgareddau 
arbennig i ddathlu darllen, gan gydweithio 
gydag ystod eang o bartneriaid yn y maes. 
Un enghraifft o hyn yw gweithio gyda 
Llenyddiaeth Cymru i gynnig cyrsiau i 
ddarpar awduron; mae cwrs Stori i Bawb: 
Creu straeon amrywiol i blant a phobl ifanc 
ar gyfer darpar awduron o gefndiroedd 
amrywiol sy’n cael eu tangynrychioli yn y 
diwydiant cyhoeddi ar hyn o bryd. 

Bu sicrhau bod Cymru yn ei holl amrywiaeth 
yn cael ei chynrychioli yn y llyfrau a noddir 
gan y Cyngor Llyfrau yn flaenoriaeth 
allweddol i ni dros y 18 mis diwethaf a bydd 
i’r dyfodol. Rydym wedi cynnal llawer o 
sesiynau hyfforddi a thrafodaethau mewnol 
a gyda phartneriaid allanol, a chynhaliodd 
y Cyngor adolygiad mewnol o’r llyfrau i 
oedolion a noddwyd gennym; mae arolwg 
tebyg o lyfrau plant ar y gweill ar hyn o bryd. 
Rydym yn diffinio amrywiaeth yn eang i 
olygu’r nodweddion hynny a warchodir dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010: hil, anabledd, 
rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu 
rhywedd, crefydd neu gred, priodas a 
phartneriaeth sifil, oedran, beichiogrwydd a 
mamolaeth.

Cyngor Llyfrau Cymru



Llyfrau rydyn ni’n eu caru y gellir eu defnyddio i edrych 
ar amrywiaeth a chynhwysiant gyda phlant ifanc

15

A Fox called Herbert
Margaret Sturton
Andersen Press Ltd
Saesneg

All the Ways to be 
Smart
Davina Bell 
Darluniwyd gan  
Allison Colpoys
Scribe / Saesneg

Anhygoel/ Amazing 
Steve Anthony 
Addaswyd gan Elin Meek
Rily Publications Ltd 
Dwyieithog

B is for Baby
Atinuke 
Darluniwyd gan Angela 
Brooksbank
Walker Books / Saesneg

Baby Play 
Skye Silver
Barefoot Books / 
Saesneg

Baby’s First Words 
Stella Blackstone and 
Sunny Scribens
Darluniwyd gan
Christiane Engel 
Barefoot Books / 
Saesneg

Billy and the Dragon 
Nadia Shireen 
Puffin / Saesneg

Bright Brown Baby
A Treasury
Andrea Davis Pinkney 
Darluniwyd gan  
Brian Pinkney
Scholastic / Saesneg

Can Bears Ski?  
Raymond Antrobus 
Darluniwyd gan 
Polly Dunbar
Candlewick Press (MA) 
Saesneg

Errol’s Garden
Gillian Hibbs 
Child’s Play 
(International) Ltd
Saesneg

Everybody Has a Body / 
Mae gan Bawb ei Gorff 
ei Hun
Jon Burgerman
Rily Publications Ltd
Dwyieithog

Hair Like Mine 
LaTashia M. Perry 
Darluniwyd gan  
Bea Jackson  
G Publishing / Saesneg

Julian is a Mermaid
Jessica Love 
Walker Books / Saesneg 

Let’s Go For a Walk 
Ranger Hamza 
Darluniwyd gan 
Kate Kronreif  
Ivy Kids / Saesneg

Mighty Mila 
Katie Petruzziello  
Darluniwyd gan 
Nadja Sarell 
Mighty Books, LLC 
Saesneg

My Big Fantastic Family 
Adam and Charlotte 
Guillain 
Darluniwyd gan Ali Pye 
Nosy Crow / Saesneg

My Pet Star 
Corrinne Averiss 
Darluniwyd gan 
Rosalind Beardshaw
Hachette Children’s 
Group / Saesneg

My Three Best Friends 
and Me, Zulay 
Cari Best, Darluniwyd 
gan Vanessa Brantley-
Newton 
Farrar, Straus and 
Giroux / Saesneg

Pam? 
Luned Aaron 
Darluniwyd gan 
Huw Aaron 
Y Lolfa / Cymraeg

Popeth am Amrywiaeth 
/ All About Diversity 
Felicity Brooks 
Darluniwyd gan 
Mar Ferrero 
Addaswyd gan 
Bethan Mai Jones
Atebol / Dwyieithog

See What I Can Do!
Jon Roberts Darluniwyd 
gan Hannah Rounding
Graffeg / Saesneg

Seren Orau’r Sêr! / 
Super Duper You! 
Sophy Henn  
Addaswyd gan  
Ceri Wyn Jones
Rily Publications Ltd
Dwyieithog

Splash 
Claire Cashmore
Darluniwyd gan  
Sharon Davey
Farshore / Saesneg

The Mega Magic Hair 
Swap!
Rochelle Humes
Darluniwyd gan  
Rachel Suzanne 
Studio Press / Saesneg

The Neighbourhood 
Surprise
Sarah Van Dongen
Tiny Owl Publishing Ltd 
Saesneg

Gyda’n Gilydd / 
Together We Can
Caryl Hart 
Darluniwyd gan  
Ali Pye
Addaswyd gan 
Mari George 
Rily Publications Ltd
Dwyieithog

We’re Going to Find the 
Monster
Malorie Blackman
Darluniwyd gan 
Dapo Adeola  
Puffin / Saesneg

What Happened to You?
James Catchpole 
Darluniwyd gan 
Karen George 
Faber & Faber / Saesneg



Pethau ychwanegol i’w darllen 
a dolenni diddorol
Cylchgronau, sefydliadau a fideos ar-lein er 
mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am 
amrywiaeth eang o lenyddiaeth plant:

•  AmserGartref BookTrust Cymru 
www.booktrust.org.uk/cy-gb/hometime-
cymru

•  Chwiliwr Cyfrol BookTrust 
www.booktrust.org.uk/books-and-
reading/bookfinder

•  Books for Keeps: cylchgrawn ar-lein am 
lyfrau plant:

 https://booksforkeeps.co.uk

•  Pen and Inc: Canllaw CILIP i amrywiaeth 
mewn cyhoeddi ar gyfer plant:

 www.cilip.org.uk/page/penandinc

•  Book Blast Nikki Gamble: detholiad misol 
o 40 o hoff lyfrau sy’n cael ei gyhoeddi 
bob mis:

 www.exploringchildrensliterature.uk

•  Casgliadau Just Imagine wedi’u curadu ar 
gyfer y Blynyddoedd Cynnar:

  www.bestbooksforschools.com/
collections/curriculum

Adroddiadau mwy trylwyr ac ymchwil sy’n 
ymwneud â chynhwysiant ac amrywiaeth 
mewn llenyddiaeth plant: 

•  CLPE Reflecting Realities - Survey 
of Ethnic Representation within UK 
Children’s Literature:

  https://clpe.org.uk/research/clpe-
reflecting-realities-survey-ethnic-
representation-within-uk-childrens-
literature-0

•  Cremin, T., Mottram, M., Powell, S., Collins, R. 
and Safford, K. (2014) Building Communities 
of Engaged Readers: Reading for Pleasure. 
London and NY: Routledge.

•  McGeown, S. & Wilkinson, K. (2021) 
Inspiring and Sustaining Reading for 
Pleasure in Children and Young People: 
A guide for teachers and school leaders. 
Leicester: UKLA. 

Cwrs rhad ac am ddim i ddatblygu 
eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o 
lenyddiaeth plant ac edrych yn drylwyr 
ar ddarllen er pleser ac arwyddocâd hyn i 
fywydau a datblygiad plant:

•  Cwrs Dysgu Agored rhad ac am ddim yn 
y Brifysgol Agored: Datblygu Darllen er 
Pleser: bachu sylw darllenwyr ifanc

  www.open.edu/openlearn/education-
development/developing-reading-
pleasure-engaging-young-readers

BookTrust Cymru
Mae ein rhaglenni yng Nghymru’n cefnogi 
plant a theuluoedd i ddarllen gyda’I gilydd 
ac i rannu llyfrau, straeon a rhigymau a 
sgwrsio o oedran ifanc.

Mae pob plentyn yng Nghymru’n cael 
derbyn dau becyn Dechrau Da arbennig 
cyn eu bod yn dair oed; mae eu Hymwelydd 
Iechyd yn eu rhoi i’w teuluoedd. Fel arall, 
mae pecynnau Dechrau Da ar gael i’w 

casglu i sawl llyfrgell yng Nghymru.

Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r 
rhaglenni hyn i gyd. I gael gwybod mwy 
am ein gwaith ewch i booktrust.org.uk/
cymru
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