
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A yw eich ysgol chi yn chwilio am ffyrdd i annog DARLLEN Saesneg gartref i gefnogi eich 

strategaeth dysgu o bell?  

A ydych chi'n chwilio am raglen ar-lein yn seiliedig ar dystiolaeth y gall rhieni ei 

defnyddio gartref heb gael hyfforddiant arbenigol? 

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor a GwE wedi creu cyfres o ddeunyddiau 

hyfforddi a chymorth ar-lein i helpu ysgolion a rhieni i ddefnyddio rhaglenni darllen a 

darllen a deall Headsprout.  
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Mae mwy o wybodaeth am y prosiect hwn ar gael yng Nghanolfan Cefnogaeth GwE : https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cymraeg  

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cymraeg


Prosiect Darllen Ar-lein Gogledd Cymru - Cadw Disgyblion i Ddarllen! 

Annwyl Gyd-weithwyr, 

Mae tîm ymchwil  Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac Effaith  (CIEREI) wedi llunio pecyn cymorth cynhwysfawr i ysgolion er mwyn helpu rhieni i 

gyflwyno rhaglenni darllen Headsprout yn y cartref.  Gallwn gynnig cyngor a chefnogaeth i helpu eich ysgol i:   

 gael mynediad i drwyddedau darllen Headsprout  

 rhoi hyfforddiant ar-lein sylfaenol i aelod staff a enwebir  

 rhoi hyfforddiant ar-lein sylfaenol i rieni sydd â diddordeb, i'w helpu i gyflwyno’r rhaglen yn y cartref.  

Gan ddefnyddio ein profiad o bron i 20 mlynedd o gefnogi ysgolion i ddefnyddio rhaglenni darllen ar-lein, rydym wedi llunio arweiniad cam wrth gam i helpu ysgolion i gael 

mynediad i'r trwyddedau 90 diwrnod am ddim, ac i helpu rhieni i gychwyn arni.  Mae gan y tîm ymchwil brofiad penodol a llwyddiannus mewn helpu ysgolion i hyfforddi 

rhieni fel rhan o brosiect gydag ysgolion cynradd Conwy yn ddiweddar .Cafodd llawer o adnoddau'r prosiect hwn eu treialu yn llwyddiannus yn yr astudiaeth honno.  

Rydym wedi cynllunio ein canllawiau i ddefnyddwyr, a'r fidios ar-lein, yn ofalus, er mwyn helpu rhieni i gyflwyno'r rhaglen yn y cartref heb gymorth parhaus a rheolaidd gan 

yr ysgol. Yn ôl ein gwaith ymchwil blaenorol, gall rhieni gyflwyno'r rhaglen gartref a chael canlyniadau da.  

Mae Headsprout yn rhaglen ddarllen Saesneg ar-lein sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'n cynnwys:  

 80 pennod Darllen Cynnar ar-lein (oddeutu 15 munud yr un) a straeon, asesiadau meincnodi, gweithgareddau meithrin rhuglder a gwobrwyon.  Mae'n addas i blant 

nad ydynt yn darllen, darllenwyr cynnar a darllenwyr sydd arnynt angen cymorth darllen ychwanegol, ac mae'n eu helpu i gyrraedd yr hyn sy'n cyfateb i safon 

darllenwyr Blwyddyn 3.  

 50 pennod Darllen a Deall ar-lein (oddeutu 20 munud yr un).  Mae'n addas i blant Blwyddyn 4 ymlaen, neu ddarllenwyr hŷn sydd arnynt angen cymorth penodol 

gyda darllen a deall, ac mae'n eu helpu i gyrraedd yr hyn sy'n cyfateb i safon darllen a deall Blwyddyn 6.  

 50 pennod Darllen a Deall Uwch (oddeutu 20 munud yr un).  Mae'n addas i blant Blwyddyn 5 ymlaen, i'w helpu i gyrraedd yr hyn sy'n cyfateb i safon darllen a deall 

Blwyddyn 7.  

 Prawf lleoli ar-lein i asesu ble yn y rhaglen y dylai pob disgybl ddechrau.  

 Adroddiadau disgybl unigol ar-lein sy'n dangos y sgôr (%) ar gyfer bob pennod a gwblheir.    

Cewch ragor o wybodaeth am benodau Headsprout yma:  

https://www.headsprout.com/main/ViewPage/name/episode-guide/     

Mae’r cymorth hwn yn rhad ac am ddim. 

Sarah Roberts 
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