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ADRODDIAD
EFFAITH 
Sut mae ein gwaith, ar y cyd â phartneriaid allweddol, wedi cefnogi pobl
Rhondda Cynon Taf i fod yn fwy actif, yn amlach
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Symud sy'n Bwysig
Fel carfan, rydyn ni'n gwybod ei bod hi'n bwysig cynnig
cyfleoedd i blant fod yn actif o oed ifanc. Roedden ni'n
gweithio'n bennaf gydag ysgolion a chlybiau chwaraeon,
gan ymgysylltu â phlant 7 oed neu'n hŷn. Fe wnaethon 
ni nodi nad oedden ni'n cynnig darpariaeth i blant oed 
cyn-ysgol, a phenderfynon ni ddatblygu pecyn i dargedi
lleoliadau chwarae a chyfleusterau crèche. Fe ddatblygon
ni becyn yn cynnig mwy na chwaraeon yn unig, gan greu
rhywbeth fyddai modd ei chwarae mewn lleoliad gofal
plant neu gyda theuluoedd gartref, heb fod angen profiad
o hyfforddi chwaraeon. 

Mae Symud sy'n Bwysig yn adnodd sy'n cynnwys 18
gweithgaredd llawn hwyl yn seiliedig ar 6 thema; anifeiliaid,
chwedlau tylwyth teg, môr-ladron, awyrennau, trenau a
cheir, glan y môr a'r gofod. Mae pob gêm yn datblygu
sgiliau symud sylfaenol er mwyn gwella sgiliau corfforol
plentyn a'u paratoi ar gyfer y dyfodol. Mae'r gemau 
hefyd yn cyfrannu at fagu hyder, cymhelliant, 
gwybodaeth a dealltwriaeth.

Pan oedd yr adnodd yn barod, aethon ni ati i weithio gyda
Dechrau'n Deg RhCT, a nododd 6 lleoliad i fod yn rhan o
gynllun peilot y prosiect.Fe aethon ni ati i ymgynghori gyda
nhw, a hyfforddi 45 o'u haelodau staff. Cafodd pob un o'r 6
lleoliad becyn adnoddau a dechreuon nhw gynnal y gemau
gyda'u plant. Fe wnaethon nhw hefyd dderbyn adnoddau
ychwanegol i rieni eu llogi a'u defnyddio gartref.

Wedi hynny, fe aethon ni ati i drafod gyda Gwasanaeth
Llyfrgelloedd RhCT a nodi 3 llyfrgell i dreialu'r prosiect.
Cafodd staff y llyfrgelloedd yma hyfforddiant, gan dderbyn
pecynnau adnoddau i'w defnyddio yn y llyfrgell i gynnal y
gemau. Cawson nhw hefyd nifer o becynnau i rieni eu 
llogi er mwyn eu defnyddio gartref.

2

‘Just Play Football’ Cafodd sesiynau blasu eu cynnal mewn 12 ysgol
gynradd gyda 537 o blant Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2
yn cymryd rhan. Yn dilyn y sesiynau blasu yn yr
ysgol, cafodd dau gynllun yn y gymuned eu sefydlu.
Roedd 30 o blant wedi cymryd rhan yn y sesiynau
yn Abercynon, ac aeth 15 o blant i'r sesiynau ym
Mlaengwawr. Roedd 30 o'r 45 o blant a gymerodd
rhan yn y sesiynau yn y gymuned yn rhoi cynnig ar
bêl-droed am y tro cyntaf a doedd y plant ddim wedi
cofrestru â chlwb. Ar ôl i gynllun Just Play Football
ddod i ben roedd 30 o'r plant yma wedi ymuno â
chlybiau pêl-droed. Yn rhan o'r cynllun cafodd un
gwirfoddolwr newydd ei recriwtio a'i leoli. Mae'r
gwirfoddolwr yma bellach wedi cael ei ail-leoli i glwb
pêl-droed yn y gymuned i barhau â'i daith hyfforddi.

Mae 'Just Play Football' yn gynllun a gafodd
ei gynnal yng Nghwm Cynon mewn
partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas
Bêl-droed Cymru. Cafodd ei gynnal gyda'r
bwriad o gynyddu nifer y chwaraewyr dan 7
oed yng Nghynghrair Iau Aberdâr. Cafodd
dwy ardal darged eu nodi ar gyfer sesiynau
yn y gymuned (sef Abercynon a Blaengwawr)
a chafodd ysgolion cynradd yr ardaloedd yma
eu dewis i gynnal sesiynau blasu yn yr ysgol.

Ysgol Gynradd wedi
cymryd rhan

12
o blant wedi cymryd rhan

mewn sesiynau blasu

537
o blant wedi ymgysylltu â

sesiynau blasu yn y gymuned

45
Chwaraewr newydd yng
Nghynghrair Iau Aberdâr

30
Gwirfoddolwr newydd 

yn y gymuned

1

“Mae'r gemau'n hwyl, ac maen nhw'n
cadw'r plant yn brysur. Mae'r plant wedi
gallu meithrin nifer o sgiliau, gan gynnwys
sgiliau iaith, sgiliau corfforol, sgiliau
cymdeithasol, dysgu cymryd eu tro a
chyfathrebu. Mae'r plant wrth eu boddau
bob tro rydyn ni'n defnyddio'r pecyn. Mae'r
plant i gyd yn rhoi cynnig arni ac rydyn ni
wedi gweld y plant yn magu hyder. “

Mae rhieni wedi rhannu llawer o adborth
cadarnhaol gyda ni, gan nodi bod y
pecynnau yn hwyl ac yn hawdd i'w deall.
Roedden nhw'n ystyried gallu mynd 
â'r pecynnau gartref yn gyfle gwych.
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Rhaglen Gwella Gwyliau'r Ysgol (SHEP) (Haf 2019)

awr o weithgarwch
wedi'u cyflwyno

378

3

Mae prosiect Rhaglen Gwella Gwyliau'r Ysgol yn
rhaglen sy'n cael ei darparu dros wyliau'r haf mewn
ysgolion sydd o fewn ardaloedd o amddifadedd
cymdeithasol. Mae'n hybu byw'n iach ac yn egnïol i
blant a'u teuluoedd mewn awyrgylch hwyl a
chymdeithasol.

Fe wnaethon ni gyfrannu at y rhaglen yn ystod haf
2019 drwy gynnal sesiynau Gweithgarwch Corfforol.
Roedd pob plentyn yn cael isafswm o awr o
weithgarwch corfforol bob dydd. Fe wnaeth ein
hyfforddwyr ddarparu 378 awr o weithgarwch i 156 o
blant ar hyd 7 ysgol: Ysgol Gynradd Heol y Celyn,
Ysgol Gynradd Cymuned Glenbói, Ysgol Gynradd
Cymuned y Maerdy, Ysgol Gynradd Pen-rhys, Ysgol
Gynradd Pen-y-waun, Ysgol Gymuned Tonyrefail ac
Ysgol Hen Felin. 

Rydyn ni'n gwybod o ddata Arolwg ar Chwaraeon
Ysgol (2018) bod plant yn yr ardaloedd mwyaf
difreintiedig yn llai tebygol o gadw'n heini na'r rhai
mewn ardaloedd llai difreintiedig. Mae Rhaglen Gwella
Gwyliau'r Ysgol yn gyfle i ni ymgysylltu â phlant yn yr

ardaloedd yma a'u hannog nhw i gymryd rhan mewn
gweithgarwch corfforol. Roedd y plant wedi mwynhau
cymryd rhan yn y gweithgareddau amrywiol a dysgu
rhagor am fwyta'n iach ac am werth gweithgarwch
corfforol. Dysgodd y plant a'u teuluoedd fwy am sut i
wella eu lefelau maeth a gweithgarwch.

Mewn holiadur a rannwyd ar ddiwedd y rhaglen,
derbyniodd Rhaglen Gwella Gwyliau'r Ysgol adborth
cadarnhaol gan y mwyafrif o blant a rhieni. 

o blant

156
ysgol

7

“
Mae wedi cael effaith bositif arna i a fy
mhlant.  Roedd yn rhywbeth hwyl a
diddorol i'w wneud bob dydd.

“
Mae Bwyd a Hwyl a Sbri wedi bod yn
llawer o hwyl ac rydw i'n gobeithio 
dod yn ôl flwyddyn nesaf.  
Diolch am bopeth.

Rhiant

Plentyn

Geogelcio (geocaching)
Mae geogelcio yn ffordd wych i deuluoedd fynd allan i'r
awyr agored a gweithio gyda'i gilydd wrth gael hwyl a
chadw'n heini. Mae'n apelio'n eang at yr hen a'r ifainc,
gan gynnwys plant drwy ddefnyddio technoleg. Rydyn
ni'n awyddus i ddefnyddio geogelcio fel ffordd i
ymgysylltu gyda grwpiau a theuluoedd, gan gynnig
cyfleoedd newydd iddyn nhw gadw'n heini. 

I ddechrau, ein cynulleidfa darged oedd ymwelwyr i
Barc Gwledig Cwm Dâr. Fe wnaethon ni osod nifer o
gelciau ar hyd llwybr geogelcio yn y parc a sylwi'n
gyflym eu bod yn cael llawer o ddefnydd.  

Roedd yr adborth yn gadarnhaol. Yna, fe wnaethon ni
sylweddoli bod potensial defnyddio geogelciau ar gyfer
ymgysylltu ag ysgolion. Gofynnodd aelodau o Ysgol
Gynradd Brynna inni am gefnogaeth gyda chyfeiriannu a
nodon nhw rywfaint o goetir cyfagos maen nhw'n ei
ddefnyddio yn ystod gwersi awyr agored a oedd yn
berffaith ar gyfer Geogelcio. Fe wnaethon ni osod
geogelcau yn yr ardal a chynnig hyfforddiant geogelcio i
aelodau o staff. Mae'r celciau'n wych ar gyfer yr ysgol ond
mae modd i'r cyhoedd gael mynediad atyn nhw hefyd.

Trwy bartneriaeth â Trivallis, rydyn ni wedi bod yn
gweithio gyda chymuned Pen-rhys. Ein nod tymor hir
yw cadw'r gymuned yn heini trwy gyflwyno rhagor o
weithgareddau lleol. Yn ystod yr haf fe wnaethon ni
osod geogelcau ym Mhen-rhys i annog trigolion lleol i
ddechrau geogelcio a hefyd i ddenu ymwelwyr i'r ardal.

“

10
o geolgelciau

“
238

darganfyddiad

Doedd dim cynlluniau 'da ni a doedd yr un
ohonon ni eisiau mynd i gerdded y ci, felly
awgrymais i ein bod ni'n mynd i chwilio am
gelciau a ffwrdd â ni...

Fe wnaethon ni gerdded 
3.5 milltir gan ddod o 
hyd i 4 celc.

50094-15 Sport RCT Yearly Report 2020 WELSH.qxp_Layout 1  23/06/2020  12:52  Page 3



4

Rhaglen Play Makers

Ysgol Gynradd Cwmaman
Roedd Ysgol Gynradd Cwmaman wedi hyfforddi 16 o blant i fod yn Arweinwyr Chwarae er mwyn helpu creu
amseroedd egwyl mwy strwythuredig. Mae'r strwythur wedi creu awyrgylch mwy tawel ac wedi lleihau problemau
ymddygiad. Mae'r Arweinwyr Chwarae yn cyflwyno gweithgareddau bob amser egwyl ac yn arwain y twymo i fyny
cyn gwneud ymarfer corff. Mae'r amgylchedd ar yr iard yn ystod amseroedd egwyl bellach yn un hwyliog, hapus a
difyr i bob plentyn. Mae mwy o blant yn dysgu gemau newydd, yn datblygu sgiliau newydd ac yn fwy egnïol. 

Pan ofynnwyd iddyn nhw, dywedodd pob un o'r 16 Arweinwyr Chwarae eu bod nhw'n: 

Mae Play Makers yn gymhwyster Arweinwyr Chwaraeon
rydyn ni'n ei ddarparu mewn ysgolion cynradd. Mae'r
cwrs yn gyflwyniad gwych i arweinyddiaeth i blant naw
oed a hŷn. Mae'r plant yn dysgu sut i drefnu a chynnal
gemau a gweithgareddau i'w cyfoedion. Mae'r cwrs yn
datblygu sgiliau arwain gan gynnwys sgiliau trefnu,
cyfathrebu a gweithio'n rhan o garfan ynghyd â helpu i
fagu hyder a hunan-barch. 

Ysgol Gynradd Treorci - Ysgol 'Get Set Beacon'
Yn 2018, cafodd athro Ysgol Gynradd Treorci,
Alex Pugsley, ei ddewis yn Hyrwyddwr Get Set
gan raglen Get Set yn ystod y cyfnod cyn Gemau
Olympaidd a Pharalympaidd 2020. O ganlyniad,
mae'r ysgol yn ysgol 'Get Set Beacon' - un o ddim
ond 45 yn y DU, ac un o ddwy yng Nghymru! 

Er mwyn helpu Alex, sefydlodd yr ysgol gynllun 
"Well-being Warriors". Criw o ddisgyblion sydd wedi
arwain yr ymgyrch drwy gydol yr ysgol a darparu llais y
disgybl. Fe wnaethon nhw hefyd feithrin cysylltiadau â
busnesau lleol ac ASau, a gwneud ceisiadau am
grantiau ac ymgynghori gyda disgyblion a'u teuluoedd. 

Mae'r ysgol wedi manteisio ar y cyfle i ddarparu
cyfleoedd newydd i'w disgyblion, eu teuluoedd a'r
gymuned ehangach, gan eu helpu i fyw'n iachach. Mae
dwy ran i'r prosiect - 'Symudwch' a 'Bwyta'n Iach'. Mae
Symudwch yn cynnal sesiynau gweithgareddau hwyl
am ddim i ddisgyblion a'u rhieni. Mae'r gweithgareddau

wedi cynnwys dawns, pêl-droed, rhedeg a parkour. Mae
Bwyta'n Iach wedi cynnwys gweithdai a dosbarthiadau
am fwyta'n iach yn yr ystafell lles teuluol newydd. Mae
cefnogaeth gan siopau lleol wedi'u galluogi i gynnal
stondin farchnad tair gwaith yr wythnos.

Mae agweddau eraill wedi cynnwys prosiect 'Active
Citizenship' gyda 'Play it Again Sport', hyfforddiant
adfywio cardio-pwlmonaidd ar gyfer yr ysgol gyfan,
achlysur chwaraeon ar gyfer y clwstwr, gweithgareddau
Diwrnod Olympaidd a phrosiect Iard Chwarae.

Rydyn ni wedi bod yn fwy na pharod i gefnogi'r ysgol
gyda'r prosiect yma. Rydyn ni wedi'i chefnogi gyda'i
Phrosiect Iard Chwarae, wedi hyfforddi arweinwyr 
a Llysgenhadon Ifainc ac wedi darparu cyllid ar 
gyfer cit ac offer. Derbyniodd dri grant Cronfa 
Ysgolion llwyddiannus, sydd wedi helpu athrawon a
llysgenhadon ifainc i gynnal gweithgareddau corfforol 
a sesiynau bwyta'n iach.

o ysgolion wedi derbyn
hyfforddiant Play Maker

30

Rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020:

o Arweinwyr Chwarae
wedi'u hyfforddi

580

• Teimlo'n hyderus
• Meddu ar sgiliau cyfathrebu gwell   
• Falch ohonyn nhw eu hunain; a'u bod 

• Wedi gwneud ffrindiau newydd
• Wedi gwella sgiliau gwaith tîm; a
• Bod eu sgiliau trefnu wedi gwella

“
Mae'r prosiect Arweinwyr Chwarae yn bendant wedi bod yn
brosiect gwerth chweil yn ein hysgol ni. Mae'n ein cefnogi gyda
phob un o bedwar pwrpas craidd cwricwlwm newydd Cymru.
Mae'r plant sydd wedi cael profiad ohono wedi datblygu'n
unigolion iach, hyderus. Mae pob un o'r plant yn gwybod bod
ganddyn nhw rywun i chwarae gyda nhw yn ystod amser
chwarae. Mae wedi gwella ein lles ac mae'r plant yn
ymddangos yn llawer hapusach yn yr ysgol.

Rydw i wedi gwella fy ngwaith tîm, fy sgiliau 
a fy nghyfathrebu ag eraill.

Rwy’n mwynhau bod yn arweinydd Chwarae
oherwydd mae wedi cynyddu fy hyder wrth 
arwain gemau ac rwy’n hoffi gweld 
pobl yn hapus.

“

Athro/Athrawes

Arweinydd Chwarae

Arweinydd Chwarae

Roedd Mae
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Llysgenhadon Ifainc

Llysgennad Ifanc Efydd
137

Ein rhaglen Llysgenhadon Ifainc 2019-20...

Dyma rai enghreifftiau o weithgareddau ein Llysgenhadon Ifainc...

Ysgol Gynradd Parc Aberdâr - Clwb Hwyl yn y Parc
Roedd Ysgol Gynradd Parc Aberdâr eisiau datblygu clwb newydd
ar ôl ysgol a oedd yn targedu plant sy'n llai tebygol o gymryd rhan
mewn timau a chlybiau chwaraeon yn yr ysgol. Roedd y
Llysgenhadon Ifainc Efydd wedi gweithio gyda'r Cydlynydd
Addysg Gorfforol i greu syniad Clwb Hwyl yn y Parc. Dyma syniad
a oedd yn defnyddio parc lleol. Penderfynon nhw leoli'r clwb ym
Mharc Aberdâr, gan ei fod yn gyfleuster gwych sydd ar stepen
ddrws yr ysgol. Bwriad y clwb oedd cynyddu faint o weithgarwch
corfforol roedd y disgyblion yn rhan ohono bob wythnos ac annog
plant i ymweld â'r parc gyda'u teuluoedd y tu allan i oriau ysgol.
Dydy'r clwb ddim yn glwb chwaraeon arferol gan ei fod yn cynnwys
gweithgareddau hwyl fel helfa hwyl a chwrs rhwystrau. Mae croeso
i ddisgyblion o bob oed a gallu yn y clwb a chaiff rheini eu hannog i
fynd gyda'u plant os ydyn nhw o oedran y cyfnod sylfaen. 

Ysgol Gynradd y Cymer 
Ar ôl mynychu cynhadledd Llysgenhadon Ifainc Efydd,
dychwelodd dau ddisgybl o Ysgol Gynradd y Cymer i'r ysgol
gyda'r bwriad o annog rhagor o ferched i gymryd rhan mewn
gweithgareddau corfforol. Datblygodd y merched brosiect
wedi'i dargedu at Flwyddyn 5 a 6, ar ôl nodi fod merched y
grwpiau blwyddyn hynny ddim yn cadw'n heini'n aml.
Roedden nhw hefyd yn teimlo bod cyfleoedd i ferched
gymryd rhan mewn chwaraeon yn brin, gan fod yr iard
chwarae yn cael ei dominyddu gan fechgyn. Cyn datblygu
clwb ar ôl ysgol newydd, fe rannodd y merched arolwg i weld
pa weithgareddau roedd gan y merched eraill ddiddordeb
ynddyn nhw. Dangosodd ganlyniadau'r arolwg bod y
merched eisiau cymryd rhan mewn bowls a phêl foli. Er mwyn
cychwyn ar eu prosiect newydd, gwnaeth y Llysgenhadon
gais am arian oddi wrthon ni. Cafodd eu cais ei dderbyn ac
roedd modd iddyn nhw brynu'r offer newydd roedd ei angen
arnyn nhw. Unwaith roedd y clwb yn barod i'w lansio, cafodd
llythyron eu dosbarthu i holl ferched Blwyddyn 5 a 6 ynghyd â
ffurflen ganiatâd. Ymunodd 13 o ferched a dechreuodd y clwb
ar ôl ysgol wythnosol. Bob wythnos, maen nhw'n cynllunio ac
yn cyflwyno gemau a gweithgareddau gwahanol er mwyn
helpu'r merched i roi cynnig ar bethau newydd a dysgu sgiliau
newydd. Mae'r merched sy'n rhan o'r peth llawer mwy egnïol
yn ystod eu hegwyl dros ginio, ac maen nhw'n defnyddio'r
iard i chwarae'r gemau newydd maen nhw wedi'u dysgu.

3 athro yn cymryd rhan

68% wedi gwneud 
ffrindiau newydd

64% yn teimlo’n 
fwy hyderus

64%  

39 plentyn yn cymryd rhan

68% yn teimlo bod rhywun 
yn gwrando arnynt

o’r plant bellach yn
chwarae’n fwy aml

merch wedi ymgysylltu

yn teimlo’n 
fwy hyderus

wedi gwneud 
ffrindiau newydd

13

arweinydd

yn fwy heini, 
yn fwy aml

am barhau i fod yn fwy
egniol yn y dyfodol

yn teimlo'n hapusach

yn teimlo’n fwy iach

3

100%

100%

90%

100%

100%

100%

Ysgol 
Uwchradd9

prosiect Llysgennad
Ifanc wedi'u hariannu

14Llysgennad
Ifanc Aur

4
Llysgennad
Ifanc Arian

17
Mewn ysgol

gynradd49Mewn  ac ysgol
arbennig1
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Cronfa Ysgolion

Ysgol Gynradd Llanharan 
Roedd Ysgol Gynradd Llanharan yn awyddus i ddarparu
rhagor o gyfleoedd i ddisgyblion fwynhau chwaraeon yn
ystod y dydd, gan nad oedd modd i rai disgyblion ddod i
glybiau ar ôl ysgol. Roedd yr Ysgol hefyd eisiau mynd i'r
afael â lleihau problemau o ran ymddygiad yn ystod
amser cinio drwy ddarparu gweithgareddau
strwythuredig. Dangosodd ymgynghoriad â'r disgyblion
fod y rhan fwyaf ohonyn nhw'n aros gartref gyda'r nos ac
yn chwarae gemau cyfrifiadurol, felly bwriad yr ysgol
oedd sicrhau bod cyfle i ddisgyblion fod yn heini bob
dydd yn yr ysgol. Cyflogodd yr ysgol oruchwyliwr
ychwanegol i gynnal sesiynau chwaraeon yn ystod y
clwb brecwast ac amser cinio. Yn ogystal â hynny, roedd
cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn ymarferion cylch
ar offer campau awyr agored a'r llwybr cadw'n heini.

Yn ystod Hydref 2019, cafodd pob ysgol yn Rhondda Cynon Taf gyfle gyda ni i wneud cais am gyllid ar gyfer cynnal
prosiectau. Cafodd Cydlynwyr Addysg Gorfforol a Llysgenhadon Ifainc eu hannog i ddefnyddio barn disgyblion i
ddatblygu prosiectau a fyddai o fudd i'w hysgolion ac yn annog plant i fod yn fwy actif, yn amlach. Fe wnaeth Get
Out, Get Active RhCT gyd-weithio â ni a chyfrannu cyllid i gefnogi'r prosiectau. Dyma restr o'r ceisiadau ddaeth i law:

6

71 cais gan 
61 ysgol

Cynradd:
58 cais / 
49 ysgol

Uwchradd: 
13 cais / 
12 ysgol

55 cais wedi'u
cymeradwyo 
(45 cynradd

10 uwchradd)

37 prosiect 
ar waith

£11,202 wedi'i
fuddsoddi mewn
prosiectau ysgol

Dyma 5 enghraifft o brosiectau'r Gronfa Ysgolion:

YGG Castellau – Her Hwyl
Mae staff a disgyblion YGG Castellau wedi datblygu
prosiect i wella amser chwarae ar yr iard. Roedden nhw
eisiau i ferched a bechgyn chwarae gyda'i gilydd yn
Gymraeg. Roedden nhw hefyd eisiau creu rhagor o
gyfleoedd i blant gadw'n heini a rhoi cynnig ar rywbeth
newydd a heriol. Cafodd yr 'Her Hwyl' ei datblygu. Bob
pythefnos, mae'r Cyngor Chwaraeon yn cyd-weithio â'r
athrawon i greu her newydd gan ddefnyddio'r offer
chwaraeon. Roedd adborth y plant yn anhygoel! Fe wnaeth
yr heriau newydd a chyffrous ennyn diddordeb bechgyn a
merched o bob oed ac fe greodd wefr go iawn ar y maes
chwarae. Er mwyn adeiladu ar lwyddiant y prosiect yma,
mae'r ysgol yn bwriadu lansio clwb Cyngor Chwaraeon ar
ôl ysgol. Bydd hyn yn gyfle i ddysgu gemau newydd i'w
defnyddio amser chwarae. Bydd y clwb yn gysylltiedig â'r
Clwb 'Cewri Castellau' i sicrhau bod pob gêm drwy gyfrwng
y Gymraeg yn defnyddio'r termau a'r geiriau cywir er mwyn
parhau i wella a datblygu geirfa Cymraeg y disgyblion.

65 sesiwn wedi'u darparu

90% yn teimlo'n hapusach

90% yn teimlo’n fwy hyderus

55% o’r plant o’r farn bod eu
hymddygiad wedi gwella

55%  wedi gwneud ffrindiau newydd

45 o blant wedi cymryd rhan

o blant yn 
cymryd rhan230

aelod o’r Cyngor
Chwaraeon yn 

rhan o’r cynllun10
o’r athrawon yn

cymryd rhan2
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Ysgol Gynradd yr Hafod – Cynllyn 
Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)
Roedd Ysgol Gynradd yr Hafod eisiau annog rhagor o blant
sydd ag anghenion addysgol arbennig i gymryd rhan yng
nghlybiau chwaraeon yr ysgol. Bwriad yr ysgol oedd cychwyn
sesiynau prif ffrwd newydd ac integreiddio plant ag AAA trwy eu
cefnogi nhw a'u hannog nhw. Roedden nhw ynghlwm â'r
clybiau mewn sawl ffordd; gan gymryd rhan yn y sesiynau a
helpu i hyfforddi. Cafodd Blwyddyn 3 a 4 eu targedu i ddechrau.
I gychwyn y cynllun, roedd yr ysgol wedi cyflwyno cais am
gyllid gwerth £250. Roedd y cynllun yma wedi talu am offer
newydd a'u galluogi nhw i logi hyfforddwyr chwaraeon. O
ganlyniad i'r cynllun, roedd disgyblion AAA yn teimlo'u bod
nhw'n fwy hyderus a'u bod nhw wedi gwneud ffrindiau newydd.
Roedd y plant a oedd wedi cymryd rhan hefyd yn teimlo bod
rhagor o gyfleoedd ar gael iddyn nhw ac roedden nhw'n
teimlo'n fwy hyderus o ran mynychu sesiynau yn y dyfodol.  

30 o blant wedi 
cymryd rhan

95% yn teimlo’n 
fwy hyderus

100% 
yn teimlo’u bod nhw’n 
cael eu cynnwys mewn 
sesiynau chwaraeon

67%  wedi gwneud 
ffrindiau newydd

17 sesiwn wedi'u 
darparu

Ysgol Gynradd Ynys-hir – Clwb Cadw'n Iach a Heini
Gwelodd yr ysgol bod dirywiad yn nifer y plant oedd yn
cymryd rhan mewn clybiau chwaraeon ar ôl ysgol.
Cwblhawyd arolwg llais y disgybl a defnyddio'r
canlyniadau i addasu'r gweithgareddau roedd yn cael eu
cynnig. Gofynnodd canran uchel o'r disgyblion am glwb
coginio. Gwelodd yr ysgol gyfle delfrydol i gyfuno coginio
bwydydd iach a gweithgarwch corfforol. Cafodd nifer o
sesiynau coginio eu cynnal, ac fe wnaeth y plant baratoi
prydau iach gan gynnwys smwddis, pasta, salad â reis a
chebabiau ffrwythau. Yn ystod y sesiynau, trafododd a
threfnodd y plant gyfleoedd i roi cynnig ar gampau
chwaraeon gwahanol. Fe wnaeth yr ysgol gais ar gyfer 
ein Cronfa Ysgolion, gan brynu offer gyda'r cais grant
llwyddiannus. Cyd-weithiodd yr ysgol gyda nifer o
sefydliadau allanol a ddaeth i'r ysgol i gynnal amrywiaeth 
o weithgareddau gyda'r plant, gan gynnwys dawnsio,
criced a phêl-rwyd. Fe wnaeth y plant a fu'n rhan o'r peth
ymateb yn dda iawn. Mae adborth gan rieni wedi bod yn
gadarnhaol, gan nodi bod y plant yn dangos diddordeb
mewn coginio gartref. 

14 o blant wedi 
cymryd rhan

93% 

yn teimlo'n
hapusach86% 
nawr yn fwy heini, 
yn fwy aml

71%  

10

Ysgol Gynradd Llwydcoed – Pêl-rwyd i Blant 
Defnyddiodd Ysgol Gynradd Llwydcoed yr arian i sefydlu
Clwb Pêl-rwyd i Blant ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen.
Cafodd staff yr ysgol eu hyfforddi i ddefnyddio'r adnodd
Pêl-rwyd i Blant Bach, gan fynd ati i rannu eu harbenigedd
gyda staff eraill yr ysgol. Cafodd 16 sesiwn eu cynnal, a
daeth dros 30 o blant i'r sesiwn bob wythnos. Roedd galw
mawr am y clwb, gyda niferoedd cyfartal o ferched a
bechgyn o'r dosbarth Meithrin hyd at Flwyddyn 2 yn
cymryd rhan. Roedd cynnydd yn nifer y rhai ddaeth i'r 
clwb am nad oedd yna glybiau ar ôl ysgol eraill ar gyfer y
Cyfnod Sylfaen. Gwellodd sgiliau Llythrennedd Corfforol 
y plant gymerodd ran yn fawr iawn. Yn dilyn llwyddiant y
clwb yma, mae'r ysgol wedi sefydlu clwb ar ôl ysgol arall ar
gyfer plant y Cyfnod Sylfaen, Athletau i Blant Bach.

36%  
64%  

100% wedi mwynhau cymryd 
rhan mewn chwaraeon

yn teimlo'n
iachach100% 

wedi gwneud 
ffrindiau newydd

yn teimlo’n 
fwy hyderus

yn bwriadu parhau i 
gymryd rhan mewn
gweithgarwch corfforol 

o sesiynau

o blant yn 
cymryd rhan 
yn wythnosol

athro yn 
cymryd rhan

sesiwn wedi'u 
darparu

16
30
2
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Prosiect Pêl-droed Ieuenctid
Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda’r Gwasanaeth Ymgysylltu a
Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) RhCT, sy'n cynnal clybiau ieuenctid ar
draws Rhondda Cynon Taf. Mae'r bartneriaeth yma'n rhoi cyfle i ni
ymgysylltu â phobl ifainc rhwng 11 ac 18 oed.
Yn ddiweddar, fe wnaethon ni ddatblygu prosiect ar y cyd â'r nod oedd
cynnig cyfleoedd Gweithgarwch Corfforol i bobl ifainc o fewn
amgylchedd clwb ieuenctid. Cafodd ymgynghoriad ei gynnal gyda'r
bobl ifainc sy'n cymryd rhan, a dangosodd yr ymatebion fod diddordeb
gan y rhan fwyaf mewn pêl-droed.
Fe wnaeth chwech o'n hyfforddwyr gynnal sesiynau pêl-droed yn 
14 o leoliadau clwb ieuenctid y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad
Ieuenctid. Roedd y sesiynau'n datblygu sgiliau sylfaenol a dysgu'r bobl
ifainc i chwarae gyda'i gilydd fel tîm er mwyn paratoi ar gyfer twrnamaint
rhwng clybiau ieuenctid. Cafodd y sesiynau eu cynnal dros gyfnod o 
4 wythnos, gyda 56 sesiwn wedi'u cynnal. Yn dilyn y sesiynau, cafodd
gystadleuaeth 5 bob ochr ei chynnal yng Nghanolfan Hamdden
Rhondda Fach. Cafodd dau dwrnamaint eu cynnal ar gyfer pobl ifainc
ym mlynyddoedd 7 ac 8 ac ym mlynyddoedd 9, 10 ac 11. Cymerodd 
19 tîm ran yn y twrnamaint ac fe wnaeth y bobl ifainc hefyd gymryd rhan
mewn gweithgareddau gan gynnwys heriau pêl-droed ac ystwythder,
Kurling Oes Newydd a sesiynau ymarferion cylch.
Ar hyd yr holl sesiynau a'r twrnamaint, roedd 663 yn bresennol. Rydyn
ni'n gweithio ar hyn o bryd i nodi pobl ifainc addas o fewn rhai clybiau
ieuenctid a fyddai'n gallu dilyn Gwobr Arweinwyr Pêl-droed a pharhau i
arwain sesiynau yn eu clwb ieuenctid. Rydyn ni nawr yn awyddus i
gynnal y prosiect yma gyda chwaraeon eraill, gan adeiladu ar ein
perthynas gyda'r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid.

Mwy na Cherdyn
Pan fydd pobl ifainc yn dechrau yn yr ysgol uwchradd, bydd
llawer ohonyn nhw'n profi cryn dipyn o straen a phryder am
nifer o wahanol resymau. Yn aml mae modd i faterion iechyd
meddwl godi oherwydd pwysau arholiadau a therfynau
amser o ran cyflwyno aseiniadau. Ar ôl ymgynghori â'r
Gwasanaethau Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS)
yn Rhondda Cynon Taf, daeth i'r amlwg fod yna fwlch yn y
gefnogaeth sydd ar gael i bobl ifainc. Dywedodd gweithwyr
allweddol mewn ysgolion wrthon ni fod llawer iawn yn cael ei
wneud i helpu disgyblion i ddeall straen a gorbryder ond
does dim mecanwaith ymdopi o ran gweithgaredd corfforol.
Mewn partneriaeth â'r Gwasanaethau Hamdden roedd
modd i ni gynnig ymyrraeth. 

Fe wnaethon ni ymgysylltu â phedair ysgol uwchradd a,
gan ddefnyddio proffil bregusrwydd, roedd modd nodi'r
bobl ifainc oedd fwyaf agored i niwed. Roedd cyfle i'r
bobl ifainc yma gael mynediad at gyfleusterau eu
canolfan hamdden leol. Roedden ni'n effro i'r ffaith ei bod
hi'n bosibl bod hyn yn brofiad brawychus i rai, felly fe
wnaeth ein swyddogion weithio ar y cyd â'r Gwasanaeth
Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid i gynnig cymorth un
wrth un i'r bobl ifainc. Roedd gan bob person ifanc rywun
cyfeillgar i fynd gyda nhw yn ystod eu sesiynau cyntaf i'w

helpu i deimlo'n gyfforddus a dod yn gyfarwydd â staff y
ganolfan. Roedd sesiynau am ddim am y mis cyntaf ac
yna'n cael eu hariannu gan gymhorthdal am gyfnod
penodol er mwyn annog y bobl ifainc i ddal ati.

Mae 30 o bobl ifainc wedi cymryd rhan yn y prosiect.
Mae'r prosiect wedi chwalu unrhyw rwystrau ac wedi eu
hannog i ddefnyddio gweithgaredd corfforol fel modd i
reoli straen a gorbryder yn eu bywydau o ddydd i ddydd.
Yn y dyfodol ein gobaith yw ymestyn y prosiect a'i gynnig
i bobl ifainc hyd at 25 oed.

Pam wnaethon ni hyn?
• Er mwyn cefnogi pobl ifainc sy'n profi straen a gorbryder
• Er mwyn hyrwyddo gweithgaredd corfforol fel modd o

wella iechyd meddwl
• Er mwyn chwalu'r rhwystrau i bobl ifainc sy'n dymuno

cael mynediad at gyfleusterau hamdden

“

“

bellach yn 
fwy heini, 
yn fwy aml

yn bresennol 
dros y cynllun

yn teimlo'n 
fwy hyderus

wedi gwella eu
sgiliau gweithio
mewn tîm

yn teimlo'n
hapusach

yn teimlo'n 
iachach

tîm wedi cymryd
rhan yn y 
twrnamaint

sesiwn 
hyfforddi 
wedi'u cynnig56

74%

65%

19

663

63%

83%

53%

Cyfranogwr

Mae mynd i'r gampfa yn bendant wedi fy
helpu i wrth adolygu ar gyfer fy arholiadau,
ac wedi caniatáu i fi anghofio am adolygu
am ychydig, ac roedd hefyd yn gwneud i fi
deimlo'n well amdana i fy hun.
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Gyda'r Hwyr yn y Parc
Dechreuon ni gynnal Gyda'r Hwyr yn y Parc ym Mhontypridd ym mis
Ionawr 2019, ar y cyd gyda Chymdeithas Tai Newydd. Nod y prosiect
oedd annog rhagor o bobl i ddefnyddio'r parc a darparu awyrgylch
diogel i bobl redeg yn ystod misoedd y gaeaf. Yn wreiddiol, cynulleidfa
darged y prosiect oedd rhedwyr sy'n ddechreuwyr, ond daeth rhedwyr
o bob gallu i'r sesiynau.  
Mae 4 grŵp ar gyfer rhedwyr â galluoedd gwahanol – o ddechreuwyr i
redwyr rheolaidd. Er mwyn gwneud y prosiect yn fwy cynaliadwy,
gofynnon ni i wirfoddolwyr hyfforddi'n Arweinwyr Rhedeg. Mae 12
gwirfoddolwr wedi cael hyfforddiant ac maen nhw'n cynnal y sesiynau
bob wythnos. 
Mae'r sesiynau'n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn ac mae 129 o
bobl wedi cymryd rhan yn y sesiynau. Mae nifer o'r bobl hynny oedd
heb redeg o'r blaen wedi datblygu'n rhedwyr rheolaidd a bellach yn
rhedeg rasys 5k, 10k a hyd yn oed hanner marathon. Mae nifer o
aelodau'r grŵp yn mynd yn gyson i Parkrun Pontypridd, sy'n cael ei
gynnal yn yr un parc.
I bob aelod o'r grŵp, mae'n 'Fwy na Chwaraeon'. Mae'n galluogi'r criw i
fynd allan i'r awyr agored, mwynhau bach o amser iddyn nhw'u hunain,
darganfod gweithgaredd newydd, cwrdd â phobl a chadw'n heini. 

129
o gyfranogwyr yn
rhan o'r cynllun

o'r rhedwyr 
yn teimlo'n
hapusach

gwirfoddolwr

o'r rhedwyr 
yn teimlo'n 
fwy iach

o'r rhedwyr 
yn teimlo'n 
fwy hyderus

o'r rhedwyr wedi 
gwneud ffrindiau 
newydd

bellach yn fwy
heini, yn fwy aml

12

80%

73%

51%

62%

78%

“
Fyddwn i erioed wedi ymuno â chlwb rhedeg.
Roedd y clwb wedi apelio ata i gan fod modd i fi
fynd ar fy nghyflymdra fy hun neu gerdded. Wrth i'r
wythnosau fynd heibio, rydw i wedi magu hyder ac
rydw i'n teimlo'n gyfforddus wrth redeg.

“
Rydw i'n gynhaliwr llawn amser i berson ag
anabledd difrifol. Rydw i wedi cwrdd â
ffrindiau newydd gwych sy'n fodlon fy helpu i
bob cam o'r ffordd. Dwi wir yn mwynhau'r
sesiynau. Dyma amser i fi fy hun.

Camau i Famau
Mae Camau i Famau yn ystod o weithgareddau
corfforol cyn-geni ac ar ôl geni rydyn ni wedi'u datblygu
ar y cyd â Hamdden am Oes a Chwm Taf Morgannwg.
Roedden ni'n awyddus i gynyddu nifer y cyfleoedd lleol
addas i ferched beichiog a mamau newydd. Mae'n
fuddiol iawn i fenywod gadw'n heini cyn ac ar ôl
beichiogrwydd, ac roedden ni'n awyddus iawn i'w
cefnogi yn ystod cyfnod lle byddai'n annhebygol eu
bod yn cadw'n heini. Mae dros 3,000 o enedigaethau
yn RhCT bob blwyddyn, felly roedden ni'n gwybod y
byddai galw am y ddarpariaeth yma.

Fe wnaethon ni drafod gyda phartneriaid yn y bwrdd
iechyd a chael cyngor gan arbenigwyr a mynediad at
ein cynulleidfa darged. Helpodd ein cyd-weithwyr yng
Nghwm Taf Morgannwg ni i ddatblygu adnoddau
addysgiadol yn esbonio manteision cadw'n heini yn
ystod beichiogrwydd ac wedi hynny. Roedd yr
adnoddau hefyd yn cynnwys awgrymiadau am ymarfer
corff a ffactorau i'w hystyried, gan gynnwys pa
weithgareddau fyddai fwyaf addas. Cafodd y rhain eu
dosbarthu gan fydwragedd a ffisiotherapyddion, ynghyd
â thaflenni Camau i Famau yn hyrwyddo ein
dosbarthiadau.

Er mwyn cynnal y dosbarthiadau yma, fe wnaethon ni
gysylltu â'n cydweithwyr gyda Hamdden am Oes.

Cafodd staff addas ar gyfer cynnal y dosbarthiadau eu
hyfforddi i ennill cymhwyster Lefel 3 'Cefnogi Cleientiaid
Cyn ac ar ôl Geni gydag Ymarfer Corff a Maeth'.
Cafodd hyfforddiant ychwanegol ei ddarparu gan
ffisiotherapyddion y bwrdd iechyd. Ar ôl yr hyfforddiant
yma, fe wnaethon ni gyd-weithio gyda Chanolfan
Chwaraeon Cwm Rhondda a Chanolfan Chwaraeon
Abercynon i drefnu a hyrwyddo dosbarthiadau ioga a
chadw'n heini ysgafn.

Bydd ail gam ein prosiect yn ein gweld yn ehangu'r
ddarpariaeth i ragor o leoliadau ac ychwanegu
dosbarthiadau Aqua a Buggyfit.  

“ “

Lisa, cyfranogwr cyn-geni

Roedd ioga i famau beichiog yn
ddefnyddiol iawn. A finnau ymhlith yr olaf
yn fy nghriw o ffrindiau i gael plant, roedd
yn gyfle i fi gwrdd â mamau eraill, a
rhannu profiadau, gan wneud i fi deimlo'n
llai unig. Roedd cyflymdra'r sesiynau'n
berffaith - gan eich helpu i gadw'n heini
ond rhoi amser i chi orffwys. Byddwn i'n
bendant yn argymell y dosbarthiadau.
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Fast Daps
Yn 2016, cafodd dwy fenyw o Gwm Rhondda eu dewis i fod yn rhan o raglen
deledu "Alfie's Angels". Gan weithio gyda Gareth Thomas a grŵp o bobl nad
oedden nhw'n rhedeg o gwbl, fe wnaethon nhw hyfforddi i redeg Hanner
Marathon Caerdydd. Wedi'u hysbrydoli gan eu camp, fe benderfynodd y
ddwy sefydlu grŵp rhedeg yn eu pentref. Roedden nhw eisiau herio'r stigma
bod angen i rywun fod yn fath arbennig o berson i gadw'n heini.

Cafodd grŵp Fast Daps Glynrhedynog a'r Maerdy ei sefydlu ym mis
Ionawr 2017. Yn ogystal ag annog rhagor i gerdded a rhedeg, roedden
nhw'n mynd i'r afael ag unigedd drwy greu cyfle i bobl gymdeithasu. Mae'r
grŵp yn dal i redeg ac maen nhw wedi mynd o nerth i nerth. Ym mis Mai
2019 cafodd grŵp Fast Daps newydd ei sefydlu yn Nhreorci. Ac ers hynny,
maen nhw wedi dechrau grŵp O'r Soffa i 5K yn Ynys-hir, ar y cyd â grŵp
Slimming World lleol. Mae Kellie ac Angela wedi helpu aelodau i gael
cymwysterau Arweinwyr Rhedeg ac mae yna garfan ohonyn nhw'n cynnal
y sesiynau erbyn hyn. Mae grwpiau Fast Daps yn annog dros 60 o bobl i
gadw'n heini bob wythnos. Mae nifer o'r rhedwyr wedi cyflawni pethau
anhygoel, gan gynnwys rhedeg rasys 10k a hanner marathon, ond nid
dyna ffocws y grŵp. Pwrpas y grŵp yw annog pobl i fynd allan, i gadw'n
heini, i wneud ffrindiau ac i fwynhau. 

Clwb Dydd Llun 
Ym mis Ionawr 2015, fe wnaeth aelodau o'r gymuned ail-agor
Llyfrgell Cymuned y Beddau a Thŷ-nant, ar ôl iddi gau ym mis Mai
2014. Ym mis Gorffennaf 2016, sefydlodd criw o wirfoddolwyr Glwb
Dydd Llun yn y llyfrgell. Bwriad y clwb yw cynnig lle diogel a
chynnes i drigolion hŷn lleol gwrdd, i gael cwmnïaeth, cefnogaeth ac
ysgogiad meddyliol a chorfforol. Mae'r clwb yn cynnig nifer o
weithgareddau gwahanol, gan gynnwys celf a chrefft, ysgrifennu
creadigol, a chanu! Mae hefyd yn cynnal nifer o weithgareddau
corfforol, gan gynnwys Tai Chi, Aerobeg Cadair Freichiau a Ioga.
Dau o'i wirfoddolwyr sy'n cynnal y rhan fwyaf o'r gweithgareddau, a
hynny diolch i hyfforddiant gan Age Cymru. Ym mis Mehefin 2018, fe
wnaethon ni helpu'r clwb i gael grant Cist Gymunedol gwerth £1,234
gan Chwaraeon Cymru, a hynny er mwyn prynu offer newydd a
chynnig sesiynau 'New Age Kurling'. Fe wnaeth y grant ei alluogi i
ddarparu rhagor o gyfleoedd ac ennyn diddordeb rhagor o bobl. 

Mae dros 60 o drigolion lleol yn cymryd rhan yng ngweithgareddau
Clwb Dydd Llun, a'r rhan fwyaf ohonyn nhw rhwng 60 ac 80 oed.
Mae'r clwb yn cael ei gynnal diolch i waith caled ac ymrwymiad 9
gwirfoddolwr. Maen nhw'n ddiolchgar am gefnogaeth Age Cymru,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Comic Relief a
Chyngor Cymuned Llantrisant.

1442 
o gyfranogwyr

newydd

911  iau 531  hŷn

62 
tîm newydd

43 iau 19  hŷn

83
sesiwn newydd

49  iau 34  hŷn

240
hyfforddwr
newydd ei
gymhwyso

117 Swyddog Diogelu Plant
newydd ei hyfforddi 134

swyddog cymorth
cyntaf newydd 
ei hyfforddi

5 o baneli 
wedi’u cynnal 81 cais wedi’i

gymeradwyo £93,500 
Cyfanswm o 

wedi’i ddyfarnu

o bobl yn
cymryd rhan

yn teimlo’n 
fwy hyderus

yn teimlo'n
hapusach

gwirfoddolwr

wedi gwneud
ffrindiau newydd

yn teimlo’u bod 
yn perthyn yn 
fwy i’r gymuned

yn teimlo'n
iachach

yn fwy heini,
yn fwy aml

Cist Gymunedol

yn cymryd 
rhan

61

sesiwn bob
wythnos

3

o wirfoddolwyr
wedi'u hyfforddi

5

60

94% 
81% 

88%  

9

100%

88%  

100%
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Gwirfoddolwyr
Lynnette
Mae Lynnette yn arweinydd grŵp rhedeg o'r
enw Gyda'r Hwyr yn y Parc ym Mhontypridd.
Mae'r grŵp yn cwrdd bob nos Fercher. Mae
ganddi hefyd rôl weinyddol, yn cadw cofnodion
presenoldeb a diweddaru'r dudalen ar
gyfryngau cymdeithasol. Mae Lynnette yn
mynd i Ras Parc Pontypridd yn aml ac wedi
gwirfoddoli yno hefyd. 

Dion
Cwblhaodd Dion radd israddedig ym Mhrifysgol De Cymru ac ar ôl graddio roedd llawer o amser rhydd
ganddo. Penderfynodd ddefnyddio'r amser yma i wirfoddoli gyda ni. Dechreuodd trwy gofrestru ar ein
gwefan. Fe wnaeth un o'n swyddogion gyfarfod ag e a chynnig cyfle iddo mewn clwb pêl-droed lleol.
Roedd Clwb Pêl-droed Llanhari a Bryn-cae yn chwilio'n daer am hyfforddwyr i gefnogi eu timau i blant
bach ac iau. Daeth Dion am gyfarfod ag aelodau'r clwb, cwblhaodd wiriad â'r Gwasanaeth Datgelu a
Gwahardd (DBS) a dechreuodd wirfoddoli. Ar ôl i ni sylwi ar ei ymrwymiad i'r clwb, roedden ni'n awyddus
i gynnig rhagor o gyfleoedd iddo fe. Roedden ni wrthi'n cyflwyno rhaglen Huddle Ymddiriedolaeth CBDC
yn ei ardal leol. Derbyniodd Dion hyfforddiant a chytunodd i gyflwyno sesiynau Huddle bob dydd Gwener.
Roedd yr adborth a gawson ni gan rieni/gwarcheidwaid yn gadarnhaol iawn. Fe ddywedon nhw bod Dion
yn gyfeillgar ac yn darparu ar gyfer holl anghenion y merched, gan wneud sesiynau'n gynhwysol ac
yn llawn hwyl. Oherwydd ei ymrwymiad rhagorol rydyn ni wedi cytuno i gefnogi Dion gyda
rhywfaint o addysg hyfforddwyr a chyn bo hir bydd yn cwblhau cymhwyster Trwydded C. 

Conor
Ymunodd Conor â'r cynllun gwirfoddolwyr ar ein gwefan a chafodd ei anfon ar unwaith i
Ysgol Gynradd Llanhari lle roedd angen hyfforddwr aml-chwaraeon ar yr ysgol i gynnig
clwb ar ôl ysgol. Roedd Conor yn frwdfrydig iawn ac roedd â diddordeb mewn manteisio ar
gyfleoedd pellach. Cafodd Conor gyfle i gymryd rhan yn rhaglen Huddle Ymddiriedolaeth
CBDC. Achubodd ar y cyfle i gyflwyno'r sesiynau bob wythnos. Roedd adborth gan rieni yn
nodi ei fod yn berson agos ato ac yn gyfeillgar â'r plant a'i fod yn sicrhau bod pob sesiwn yn
gynhwysol ac yn hwyl. Mae Conor yn awyddus i ddatblygu ac mae bellach wedi cwblhau
hyfforddiant Ymddiriedolaeth CBDC yn seiliedig ar ei rhaglen newydd sef 'Teuluoedd Pêl-droed'.
Mae hefyd wedi gwirfoddoli yn Ysgol Gynradd Cwmlai, gan gyflwyno sesiwn bêl-droed gymysg.
Er mwyn cefnogi ei ddatblygiad yn hyfforddwr rydyn ni wedi talu i Dion gwblhau ei gymhwyster
Trwydded C.

“Ymunais â'r grŵp rhedeg yn wreiddiol fel
dechreuwr. Roedd gyda fi ofn, am nad
oeddwn i'n heini, roeddwn i dros fy mhwysau
a doeddwn i ddim yn adnabod neb. Fe wnes i
fwynhau'r sesiwn yn fawr a dechrau mynd
bob wythnos! Yn fuan wedi hynny, roedden
nhw'n gofyn i aelodau o'r grŵp hyfforddi'n
arweinwyr. Roeddwn i'n gwybod byddai
rhaid i fi fynd o hyd petawn yn gwirfoddoli, a
byddai hynny'n gwella fy sgiliau rhedeg.
Roeddwn i hefyd eisiau gweld y grŵp yn
parhau, am fy mod i'n gallu gweld bod pawb
yn mwynhau ac yn elwa ohono. Roedd yn
fwy na rhedeg yn unig.

““
Mae fy mywyd yn gyfoethocach o ganlyniad i
ymuno â'r grŵp. Rydw i'n hapusach, iachach ac
yn fwy heini. Rydw i wedi cwrdd â phobl newydd
ac wedi gwneud ffrindiau newydd. Mae'r grŵp
yn wych. Maen nhw mor gefnogol. Rydyn ni hyd
yn oed wedi trefnu achlysuron cymdeithasol,
prydau bwyd a diodydd yn lleol ac mae'r grŵp
yn denu aelodau newydd bob wythnos.
O waelod fy nghalon, fe allaf ddweud mai dyma un
o'r pethau gorau rydw i wedi'i wneud erioed. Rydw
i wedi magu cymaint o hyder. Rydw i hyd yn oed
wedi annog eraill i ymuno ac rydw i wedi
mwynhau eu gweld yn gwella."

“

Pam mae hi'n gwneud hynny? Beth mae hi'n ei fwynhau
am wirfoddoli?

wedi dangos
diddordeb78

o wirfoddolwyr 
wedi cymryd rhan56

o oriau wedi'u
cofnodi1977
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PARTNERIAETHAU – Addysg Bellach ac Addysg Uwch 
Mae gweithio gyda darparwyr addysg bellach ac
addysg uwch wedi'n galluogi ni i gyfrannu at hyfforddi
gweithlu chwaraeon y dyfodol drwy ddarparu
cyfleoedd datblygu addas. Rydyn ni'n elwa o'r ffaith
bod myfyrwyr brwdfrydig a gwybodus ar gael i gefnogi
ein gwaith parhaus. Bob blwyddyn, ein nod yw cryfhau
ein partneriaethau gyda Phrifysgol De Cymru, Coleg y
Cymoedd a MPCT. Mae'r partneriaethau buddiol yma'n
galluogi myfyrwyr i wella eu cyflogadwyedd ac i fodloni
gofynion eu lleoliadau gwaith, yn ogystal â chynnig
cronfa o wirfoddolwyr a hyfforddwyr i helpu â gwyliau,
achlysuron a phrosiectau.  

Prifysgol De Cymru 

Yn y flwyddyn academaidd 2019/20, rydyn ni wedi
cynnig lleoliad gwaith i 24 o fyfyrwyr Prifysgol De
Cymru. Erbyn diwedd eu lleoliadau ym mis Mawrth,
byddan nhw wedi cyflwyno 2,310 awr o sesiynau trwy
leoliadau gwaith mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.
Yn rhan o'r lleoliadau yma, mae'r myfyrwyr wedi
cyflwyno nifer o brosiectau Chwaraeon RhCT gan
gynnwys Sêr Disglair a Play Makers. Ymunodd 6 o'n
myfyrwyr â'n carfan o hyfforddwyr cyflogedig. 

Adam
Roedd lleoliad gwaith Adam mewn ysgolion 
cynradd ac roedd yn rhan o gyflwyno dau o'n 
rhaglenni i ysgolion a oedd yn datblygu 
llythrennedd corfforol ac arweinyddiaeth. 

Daniel, Luke a Shea
Cafodd tri myfyriwr leoliad gwaith yn Ysgol Gynradd
Maes-y-coed, lle drefnon nhw wersi ymarfer corff, clwb
ar ôl ysgol a chynllun gwaith iechyd a lles chwe
wythnos o hyd. 

Trefnodd y myfyrwyr wersi ymarfer corff Sgiliau Symud
Sylfaenol (FMS) i blant Blwyddyn 1 a 2. Nod y gwersi
oedd gwella llythrennedd corfforol drwy ddysgu Sgiliau
Symud Sylfaenol mewn sesiynau hwyl â themâu sy'n
cynnwys arwyr, y gofod, y gorllewin gwyllt, y syrcas a
straeon tylwyth teg. 

Roedd cynllun gwaith chwe wythnos y myfyrwyr yn
canolbwyntio ar Weithgarwch Corfforol a bwyta'n iach.
Fe wnaeth plant Blwyddyn 3 fwynhau cyfuniad o
sesiynau Gweithgarwch Corfforol a gwersi yn y
dosbarth. Defnyddiwyd plat 'Bwyta'n Dda' i ddysgu
plant am fwyta'n iach, a chafodd sesiynau Sgiliau
Symud Sylfaenol eu cynnal i wella llythrennedd corfforol
a magu hyder. 

Fe wnaeth y myfyrwyr hefyd gynnal clwb ar ôl ysgol yn
cynnwys nifer o chwaraeon gwahanol. Nod y clwb
oedd rhoi cyfle i blant roi cynnig ar nifer o chwaraeon
gwahanol, ac o ganlyniad, eu helpu i ddatblygu nifer o
sgiliau newydd ac i ddod o hyd i gêm newydd maen
nhw'n ei mwynhau ynghyd â magu'u hyder i fynd ati i
gymryd rhan mewn chwaraeon. Daeth 14 o blant i
gymryd rhan a magu hyder wrth i'r wythnosau fynd yn
eu blaen.  

“Roeddwn yn gwybod y byddai'n her i fi.
Roeddwn i eisiau'r cyfrifoldeb o gynllunio ac
arwain gwersi Ymarfer Corff a chlybiau
allgyrsiol. Roedd gen i hefyd ddiddordeb yn y
cyfle i gynnal sesiynau Sêr Disglair a Gwobr
Playmakers. Mae fy lleoliad gwaith wedi
arwain at waith cyflogedig a chyfleoedd nad
yw'r rhan fwyaf o bobl yn eu cael. Fe wnaeth y
lleoliad hefyd roi'r cyfle i fi wneud cysylltiadau
newydd ac ehangu fy rhwydwaith, sydd nawr
yn cynnwys penaethiaid, swyddogion
datblygu chwaraeon, ac arbenigwyr mewn
llythrennedd corfforol. “

Pam dewisodd leoliad gyda

Chwaraeon RhCT?

Sut mae'r profiad wedi helpu Adam?

Cyn dechrau'r cyfnod, roeddwn wedi bwriadu
bod yn athro Addysg Gorfforol, ond mae
gyda fi fwy o opsiynau erbyn hyn. Rydw i
nawr yn ystyried dyfodol mewn datblygu
chwaraeon gan fy mod wedi mwynhau'r
lleoliad gwaith gymaint. Doeddwn i ddim
wedi ystyried hynny'n opsiwn o'r blaen.

“
Dysgu am chwaraeon a sgiliau newydd
oedd y rhan orau. Roeddwn bob tro'n
teimlo'n rhan o'r sesiynau ac yn mwynhau
cymryd rhan gyda fy ffrindiau.

“

Merch, 9 oed

o fyfyrwyr
wedi'u 
cefnogi80+

3 Lleoliad Addysg
Bellach/Uwch
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MPCT 

Rydyn ni wedi gweithio gyda dros 40 o fyfyrwyr MPCT
yn ystod y 12 mis diwethaf. Rydyn ni wedi darparu nifer
o gyfleoedd hyfforddi iddyn nhw ac maen nhw wedi ein
helpu gyda 3 o'n hachlysuron. Rydyn ni bob tro'n
annog myfyrwyr i fanteisio ar gyfleoedd gwirfoddoli
ychwanegol. Eleni, cafodd un o fyfyrwyr MPCT ei
enwi'n Wirfoddolwr y Mis yn dilyn ei ymrwymiad a'i
waith caled!

Ieuan
Mae Ieuen yn mynd yr ail filltir gyda phob tasg, a fe yw'r
cyntaf i gyrraedd a'r olaf i adael. Yn ystod ei gyfnod yn
gwirfoddoli gyda ni, mae e wedi rhoi cynnig ar nifer o
bethau anghyfarwydd. Mae Ieuan hefyd yn gwirfoddoli
yn Ysgol Hen Felin a Chlwb Rygbi Ystrad yn ei amser
sbâr. Mae'n esiampl wych i bobl ifainc eraill, gan
ddangos sut i gyfrannu at eich cymuned!

Coleg y Cymoedd 
Rydyn ni hefyd wedi gweithio gyda nifer o fyfyrwyr o
gyrsiau Pêl-droed, Rygbi, Pêl-rwyd ac Astudiaethau
Chwaraeon Coleg y Cymoedd. Cawson nhw hyfforddiant
arweinwyr tenis ac maen nhw wedi helpu gyda nifer o'n
gwyliau a chystadlaethau. Yn ogystal, gweithiodd y
myfyrwyr rygbi gyda chlwb rygbi lleol (Clwb Rygbi
Rhydfelen), yn rhan o'u cwrs, i drefnu a chynnal gŵyl
rygbi i ysgolion cynradd er mwyn hyrwyddo'r clwb.

Connor
Llynedd, helpodd Connor ni gydag un o'n gwyliau a
dangosodd ddiddordeb mewn gwirfoddoli. Fe
wnaethon ni ei roi ar waith ar ein rhaglen 'Just Play
Football' gydag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-
droed Cymru. O ganlyniad i'w angerdd a'i ymrwymiad
i'r prosiect, daeth yn hyfforddwr cyflogedig gan gynnal
gwersylloedd pêl-droed Ymddiriedolaeth Cymdeithas
Bêl-droed Cymru. Er mwyn parhau i hyfforddi, aeth
Connor ymlaen i fod yn hyfforddwr cynorhwyol yn ei
glwb pêl-droed lleol, gan gefnogi'r tîm dan 9 oed.

“Mae Connor wedi magu hyder ers dechrau gwirfoddoli. Mae
wedi ei helpu i ddysgu bod yn fwy gweithgar, dibynadwy a
phrydlon ac mae'r rhain yn rhinweddau da sydd eu hangen
ar gyfer dyfodol llwyddiannus yn y byd gwaith. 

Mae Connor wedi mwynhau ei brofiad ac mae'n gobeithio
parhau i wirfoddoli. Rydyn ni'n hynod ddiolchgar i
Chwaraeon RhCT ac Ymddiriedolaeth CBDC am yr holl
gefnogaeth ac arweiniad y mae e wedi eu derbyn

Ruth, mam Connor

“
Ers gwirfoddoli gyda Chwaraeon RhCT
mae ei hyder fel hyfforddwr wedi tyfu ac
mae e'n arwain mewn modd hamddenol
ac o dan reolaeth. Mae'r profiad wedi
caniatáu iddo sicrhau fod ei gyflawniad
academaidd a phersonol o safon uchel. 
A minnau'n diwtor iddo, mae gweld ei
ddatblygiad wedi bod yn bleser.

Rhys Williams, Darlithydd yng 

Ngholeg Y Cymoedd

13

Calendr Chwarae eich Rhan
Ers 2016 rydyn ni wedi cynnig calendr o gyrsiau
hyfforddi a gweithdai, sy'n hygyrch i glybiau a
sefydliadau ledled Rhondda Cynon Taf. Trwy
ddarparu cyrsiau a gweithdai, ein nod yw sicrhau bod
modd i glybiau gael mynediad hawdd at hyfforddiant
hanfodol, perthnasol a defnyddiol er mwyn gwella a
chynnal safonau. Rydyn ni hefyd yn cynnal sesiynau
galw heibio rheolaidd i glybiau drafod datblygu'r
clybiau a derbyn cefnogaeth i ddod o hyd i gyllid. Yn
ystod 2019, mynychodd 195 o bobl o 139 o glybiau
un neu ragor o sesiynau, gyda chyfanswm o 223 yn
bresennol. Yn ystod chwarter cyntaf 2020, cafodd
dau gwrs eu cynnal gyda 30 person yn mynychu.

Chwaraeon RhCT Adroddiad Effaith 2019-20  |

o bobl wedi
mynychu

195

clwb
139

O

50094-15 Sport RCT Yearly Report 2020 WELSH.qxp_Layout 1  23/06/2020  12:52  Page 13



Huddle
Mae Huddle yn rhaglen hwyliog a gafodd ei dylunio gan Ymddiriedolaeth
Cymdeithas Bêl-droed Cymru, sy'n cael ei darparu gan bartneriaid ledled
Cymru. Fe gafodd ei datblygu i fagu hyder merched, i ferched wneud
ffrindiau newydd ac i roi profiad pêl-droed gwych i ferched. Mae Huddle
ar gyfer merched rhwng 5 a 12 oed ac mae croeso i ferched o bob gallu.
Ar ôl cymryd rhan mewn sesiynau Huddle y nod yw bod merched yn
parhau i chwarae pêl-droed.
Fe gawson ni ein dewis i gynnal canolfan Huddle ym Mhont-y-clun a
dechreuodd y sesiynau yn nhymor yr hydref 2019. Fe wnaethon ni
recriwtio a hyfforddi dau wirfoddolwr i gyflwyno'r sesiynau. Daeth 23 o
ferched i'n sesiynau ni ac mae 6 ohonyn nhw bellach yn chwarae pêl-
droed yn rheolaidd mewn clybiau yn y gymuned.

Fe wnaeth y merched a ddaeth i'r sesiynau:

o ferched 
i'r sesiynau

23

o ferched â chlybiau
yn y gymuned

• Magu mwy o hyder
• Caffael sgiliau newydd
• Gwneud ffrindiau newydd

• Dod o hyd i gamp newydd
• Cael profiad cadarnhaol 

“
Mae’r merched wedi mwynhau’r
sesiynau yn fawr. Maen nhw wir
wedi datblygu eu sgiliau ac maen
nhw wedi gwneud ffrindiau newydd.
Hyfforddwr

“

Fe wnaeth fy merch fwynhau chwarae
pêl-droed mewn amgylchedd
hamddenol, llawn hwyl.

Mae fy merch yn hoff o’r
hyfforddwyr sy’n cynnig
llawer o anogaeth iddi. A
gan fod y sesiynau ar
gyfer merched yn unig,
mae hi'n teimlo'n fwy
hyderus i gymryd rhan.
Rhiant

PARTNERIAETHAU – Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol 
Yn ystod 2019/2020, rydyn ni wedi gweithio gyda 6 Chorff Llywodraethu Cenedlaethol - Pêl-rwyd Cymru,
Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Criced Cymru, Hoci Cymru, Athletau Cymru a Bowls Cymru. Trwy'r
partneriaethau yma rydyn ni wedi cynnal 10 prosiect yn y gymuned, gan gynnwys 'Just Play Football' wedi'i
dargedu at fechgyn a merched dan 7 oed, a Hoci Cerdded ar gyfer oedolion. 

Mae ein prosiectau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol wedi'n helpu ni i ymgysylltu â dros 800 o gyfranogwyr ac rydyn
ni wedi gweithio gyda 18 hyfforddwr newydd. Mae plant o 24 ysgol wahanol wedi cymryd rhan yn y sesiynau ac
mae nifer o wirfoddolwyr wedi'u hyfforddi ac wedi bwrw ati. 

Dyma ddau o brosiectau ein partneriaethau gyda Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol...

Cynllun Pêl-rwyd i Bobl Anabl
Nodwyd bod diffyg cyfleoedd i bobl anabl chwarae pêl-rwyd yn Rhondda
Cynon Taf, ar draws ysgolion a lleoliadau cymunedol. 
Fe nodon ni hyn yn faes oedd angen ei ddatblygu. Rydyn ni'n gwneud 
hyn ar y cyd â Phêl-rwyd Cymru. 
Cafodd prosiect ei ddatblygu ar y cyd â Phêl-rwyd Cymru a 'Get Out, 
Get Active' RhCT. Fe wnaeth hyfforddwyr gynnal rhaglen 8 wythnos mewn
pedair ysgol arbennig. Yn dilyn y sesiynau mewn ysgolion, cafodd ŵyl
Pêl-rwyd ei chynnal yn Abercynon ar gyfer yr ysgolion i gyd. 

o bobl ifainc
90

o sesiynau 
mewn ysgolion

32

ysgol arbennig 
ran yn y prosiect

4

14 Rhiant

Ymgysylltwyd â 

Cymerodd 

Cynigiwyd  

Daeth

6
Ymunodd 

o ferched yn 
newydd i bêl-droed

71% 
Roedd

“
Mae'r cynllun wedi ennyn ymateb da gan y plant ac mae'r nifer sy'n
cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol wedi cynyddu. Mae e
wedi galluogi disgyblion i gymryd rhan mewn cystadleuthau oddi
ar y safle a chwrdd â disgyblion o ysgolion eraill. 
Dirprwy Bennaeth, Ysgol Arbennig Maesgwyn

“
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