
 

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

Annwyl Bennaeth, 

Diolch am eich diddordeb  yn y prosiect hwn sy'n anelu at helpu ysgolion i ddarparu dysgu darllen 

effeithiol fel rhan o ddarpariaeth dysgu cyfunol (neu os bydd cyfnod arall o gau ysgolion oherwydd 

coronafeirws).  Mae tîm ymchwil y Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac 

Effaith (CIEREI) wedi llunio pecyn cymorth cynhwysfawr i ysgolion er mwyn helpu athrawon a rhieni i 

gyflwyno rhaglenni darllen Headsprout yn yr ysgol a gartref. Gallwn gynnig cyngor a chefnogaeth i 

helpu eich ysgol i:   

 Brynu / adnewyddu trwyddedau darllen Headsprout  

 Rhoi hyfforddiant sylfaenol i aelod staff a enwebir  

 Rhoi hyfforddiant sylfaenol i rieni sydd â diddordeb mewn cyflwyno'r rhaglen gartref. 

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  brynu / adnewyddu trwydded 

Headsprout, , 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 gartref heb gymorth parhaus a rheolaidd gan yr ysgol.    

Mae Headsprout yn rhaglen ddarllen ar-lein sy'n seiliedig ar dystiolaeth, sy'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 ar-lein i asesu ble yn y rhaglen y dylai pob myfyriwr ddechrau.  

 Adroddiadau disgybl unigol ar-lein i ddangos 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/  

Os yw ysgolion yn penderfynu y byddent yn hoffi helpu rhieni i gyflwyno sesiynau darllen 

Headsprout gartref, mae'r pum cam a ganlyn yn egluro sut i brynu / adnewyddu trwyddedau a chael 

mynediad i'n   deunyddiau hyfforddi ar-lein newydd i helpu ysgolion i roi hyn ar waith:   

Cam 1: Sut ydw i'n prynu neu'n adnewyddu trwydded Headsprout?  

Cam 2: Sut mae staff ysgol yn cael mynediad i hyfforddiant a deunyddiau?  

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


Cam 3:  Sut mae staff ysgol yn helpu rhieni i gyflwyno'r rhaglen?  

Cam 4: Pa gymorth sydd ar gael i staff ysgolion?   

Cam 5: Beth yw rôl staff ysgolion a rhieni?  

 

CAM UN:  Sut ydw i'n prynu neu'n adnewyddu trwydded Headsprout?  

1. Os hoffech chi dreialu Headsprout cyn prynu trwydded, mae trwydded beilot 14 diwrnod ar 

gael am ddim gan Learning A-Z drwy glicio ar y ddolen hon:  https://accounts.learninga-

z.com/accountsweb/marketing/trial.do?campaign=headsprouttrialbtnnxtologoHSTrial&_ga=

2.98811163.461329247.1599488557-1771993655.1569821494 

2. Gweler y ddolen fidio hon am arweiniad ar sut i gychwyn y peilot: 

https://youtu.be/h9p36TEG7tw     

3. Er mwyn prynu neu adnewyddu, dilynwch yr un camau ond ar y ddolen hon:  

https://accounts.learninga-

z.com/accountsweb/marketing/trial.do?campaign=headsprouttrialbtnnxtologoHSTrial&_ga=

2.98811163.461329247.1599488557-1771993655.1569821494 

4. Mae un drwydded yn cynnwys mynediad unigol i 36 disgybl targed o unrhyw oedran. Mae 

un drwydded yn costio $199 (oddeutu £180) a gellir ei gosod trwy ddefnyddio cyfeiriad e-

bost ysgol . Os yw ar ysgol angen mynediad Headsprout i fwy na 36 disgybl, gellir cofrestru ar 

gyfer trwydded ychwanegol  (mae bob trwydded yn £180 yn ychwanegol). Gweler taflen 

gyfarwyddiadau 5: Sut i brynu neu adnewyddu trwydded Headsprout.  

 

Noder: Bydd y camau isod yn helpu rhieni i gyflwyno Headsprout gartref. Rydym yn argymell  

bod Headsprout yn cael ei ddefnyddio yn yr ysgol yn ogystal â gartref, fel rhan o ddull dysgu 

cyfunol.   Mae taflen gyfarwyddiadau 4 (Canllawiau i Rieni ar ganllawiau hyfforddi sut i 

gyflwyno'r penodau) yn gyflwyniad hwylus i rieni i Headsprout.  

 

CAM DAU:  Sut mae staff ysgolion yn cael mynediad i hyfforddiant a gwybodaeth?  

 

Mae'r dolenni a ganlyn i staff ysgolion yn unig:    

1. Dechreuwch drwy enwebu staff i gael hyfforddiant.  Fel arfer, athro a chymhorthydd dysgu 

fydd y rhain o'r un dosbarth â'r disgyblion targed, neu'r staff ymyrraeth mewn rhai achosion.   

2. Ceir yma arweiniad ar sut i ychwanegu myfyrwyr i'r rhaglen Headsprout:   

https://youtu.be/mjLbhbhR1Co  

3. Ceir yma arweiniad ar wirio sgorau a rheoli cynnydd myfyrwyr drwy'r penodau:  

https://youtu.be/GhpkrmTOkAg  

4. Ceir yma arweiniad ar gofnodi sgorau Asesiad Meincnodi ar-lein:  

https://youtu.be/mY2DW8Djgg0  

5. Rydym wedi sefydlu rhwydwaith Hwb i  staff ysgolion  gael mynediad i fidios hyfforddi ac 

adnoddau.  I gael mynediad i'r rhwydwaith Hwb, dylai'r aelod staff a enwebir fewngofnodi 

i'w gyfrif Hwb ac yna chlicio ar y ddolen hon:  

https://hwb.gov.wales/go/juztlu  (Ewch i 'files' a chlicio ar ‘Parent Project’). Mae sawl ysgol 

wedi ymuno â'r rhwydwaith hwn fel rhan o brosiectau blaenorol.  Os hoffech ymuno â'r 

rhwydwaith, cliciwch ar ‘join network’ ac fe fydd y swyddog ymchwil yn eich derbyn.   
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CAM TRI: Sut mae staff ysgol yn helpu rhieni i gyflwyno'r rhaglen?  

Rydym wedi cynhyrchu cyfres o fidios i ddangos i rieni sut i gael mynediad i Headsprout gartref 

(camau 1-5 isod).  Cam pwysig cyntaf yw i'r ysgol benderfynu ar sut i wahodd rhieni i ddefnyddio 

Headsprout gartref.  Fe gymer oddeutu 15 munud i greu cyfrifon i 36 disgybl, anfon yr wybodaeth 

mewngofnodi unigol a'n  Canllawiau i Rieni  at bob teulu.  Efallai y byddwch am gwblhau'r bennod 

gyntaf yn yr ysgol.  Yna, bydd bob teulu yn penderfynu a ydynt am ddefnyddio Headsprout gartref.  

Mae'r Canllawiau i Rieni yn cynnig arweiniad syml, cam wrth gam a dolenni i gyfres o fidios 

hyfforddi, a fydd yn egluro'r camau a ganlyn:  

1. Ceir yma arweiniad sy'n dangos i rieni sut i fewngofnodi a chael mynediad i benodau 

Headsprout:  https://youtu.be/yWiVaLJEd7g  

2. Ceir yma arweiniad sy'n dangos i rieni sut i ddefnyddio straeon Darllen Cynnar Headsprout:   

https://youtu.be/SumdQc2RX1U 

3. Ceir yma arweiniad sy'n dangos i rieni sut i gynnal asesiadau Meincnodi Darllen Cynnar 

Headsprout:  https://youtu.be/mOCkrVGFKzs  

4. Ceir yma arweiniad sy'n dangos i rieni sut i feithrin rhuglder mewn Darllen Cynnar 

Headsprout:   https://youtu.be/8JnQ4ejIDWk  

Noder: Gall aelodau staff sy'n cyflwyno Headsprout yn yr ysgol ddefnyddio'r canllawiau hyn hefyd.  

Sefydlwyd Google Classroom i rieni gael gafael ar yr holl adnoddau. Dyma'r cod mynediad i Google 

Classroom:  3zlamft  

 Mae arweiniad ar sut i fewngofnodi ac ymuno â'r Google Classroom wedi'i gynnwys yn y 

Canllawiau i Rieni   

 Ceir yma arweiniad sy'n dangos i rieni sut i fewngofnodi, ymuno â Google Classroom a gweld 

yr adnoddau:   https://youtu.be/yWiVaLJEd7g 

 

CAM PEDWAR: Pa gymorth sydd ar gael i staff ysgolion?   

1. Mae'r holl ganllawiau fidio a’r adnoddau i staff ar y rhwydwaith Hwb fel y nodwyd yng 

NGHAM DAU.  

2. Gall rhieni ddefnyddio cyfeiriad e-bost Hwb eu plentyn i fynd i mewn i Google Classroom.  

Gallant wedyn weld yr holl ganllawiau fidio ac argraffu, neu lawrlwytho, adnoddau.  

3. Bydd y swyddog ymchwil CIEREI ar gael un diwrnod yr wythnos i gefnogi ysgolion gyda'r 

prosiect (sarah.e.roberts@bangor.ac.uk).  

4. Ceir crynodeb o'r cymorth sydd ar gael yn Atodiad 1 a 2.  

 

CAM PUMP:  Beth yw rôl staff ysgolion a rhieni?  

1. Rôl staff ysgolion.  Bydd y person cyswllt a enwebir yn yr ysgol yn:  

 Gosod, neu adnewyddu'r drwydded Headsprout  (i hyd at 36 disgybl) ac ychwanegu 

myfyrwyr i'r rhaglen  

 Anfon at rieni fanylion mewngofnodi eu plentyn a'r canllawiau i rieni i'w helpu i 

ddechrau arni.  

 Annog rhieni i gael golwg ar y fidios cymorth  

https://youtu.be/yWiVaLJEd7g
https://youtu.be/SumdQc2RX1U
https://youtu.be/mOCkrVGFKzs
https://youtu.be/8JnQ4ejIDWk
https://youtu.be/yWiVaLJEd7g
mailto:sarah.e.roberts@bangor.ac.uk
mailto:sarah.e.roberts@bangor.ac.uk


 Yn y rhan fwyaf o achosion bydd staff yn cyflwyno sesiynau Headsprout yn yr ysgol 

(15-30 munud i bob disgybl gyda hyd at 36 disgybl ar un tro ar 

lechen/cyfrifiadur/gliniadur). 

 Monitro sgorau (%) penodau  

 Annog rhieni i gynnal gweithgaredd datblygu rhuglder pan fo angen (staff i wneud 

hyn os yw Headsprout yn cael ei gyflwyno yn yr ysgol).  

 Annog/atgoffa rhieni a disgyblion i gwblhau penodau  

 

Mewn ysgol gynradd nodweddiadol, amcangyfrwn y byddai'r unigolyn cyswllt a enwebir gan yr ysgol 

yn treulio 20-30 munud y diwrnod am 3 diwrnod yr wythnos yn gwirio sgorau ac adrodd yn ôl i rieni 

(os oes angen).  Gallai hyn gymryd mwy o amser os yw staff yn cyflwyno sesiynau Headsprout yn yr 

ysgol, er enghraifft sesiwn 30 munud, 3 gwaith yr wythnos, a gwirio data'r sesiynau cartref am 20-30 

munud ar ddyddiau eraill.  

 

2. Rôl rhieni    Gwirfoddolwyr fydd bob rhiant sy'n cymryd rhan yn y prosiect hwn.  Credwn y 
bydd bron bob un yn fodlon:   

 Cefnogi eu plentyn i gwblhau 3 sesiwn yr wythnos  
 Eistedd gyda'u plentyn pan fydd yn cwblhau pennod  
 Gwrando ar eu plentyn yn darllen ar ôl bob pennod  

 
            Hyderwn y bydd llawer yn gallu:   
 

 Gwrando, a sgorio bob Asesiad Meincnodi (ar ôl bob 10fed pennod)  

 Cynnal gweithgaredd Meithrin Rhuglder os oes angen  

 Cyfathrebu â staff yr ysgol trwy negeseuon ar Headsprout neu ar e-bost, er 

enghraifft sgorau penodau, sgorau meincnodi ac/neu a oes ar blentyn angen 

ailadrodd pennod, neu wneud gweithgaredd meithrin rhuglder.  

 

Noder: Os cyflwynir sesiynau Headsprout yn yr ysgol a gartref, yna bydd staff efallai am gwblhau'r 

prawf, asesiadau meincnodi a gweithgareddau meithrin rhuglder gyda'r disgyblion. Rhowch 

wybod i rieni pwy sydd i gwblhau'r tasgau hanfodol hyn (gan bod yr wybodaeth hon hefyd yn y 

Canllawiau i Rieni).  

 

Gobeithio y bydd y canllawiau hyn yn helpu eich ysgol i gyflwyno Headsprout gartref er mwyn Cadw 

Disgyblion i Ddarllen!  

Dymuniadau gorau  

 

Sarah Roberts  
Swyddog Cefnogi Ymchwil Darllen   
Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, 
Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI) 
Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol 
Prifysgol Bangor 
sarah.e.roberts@bangor.ac.uk 

Dr Richard Watkins  
Arweinydd Ymchwil a Gwerthuso, GwE  
Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, 
Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI) 
 
 
richardwatkins@gwegogledd.cymru 
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Atodiad 1 

Sut gall ysgolion gael gafael ar 

adnoddau ac/neu gymorth?  

Pa adnoddau ac/neu gymorth sydd ar gael?  

Adnoddau ar rwydwaith Hwb:  

https://hwb.gov.wales/go/juztlu 

 Pecyn Gwybodaeth Prosiect Rhieni gyda dolenni i fidios 

cymorth (y ddogfen hon)   

 Gwybodaeth bwysig am BENODAU Darllen Cynnar 

Headsprout (i rieni)  

 Gwybodaeth bwysig am STRAEON Darllen Cynnar 

Headsprout (i rieni) 

 Gwybodaeth bwysig am FEINCNODI Darllen Cynnar 

Headsprout (i rieni)  

 Gwybodaeth bwysig am FEITHRIN RHUGLDER mewn 

Darllen Cynnar Headsprout (i rieni) 

 Canllawiau cipolwg cyflym (i rieni)  

 Taflen Cwestiynau Cyffredin ar faterion technegol (i 

staff ysgolion)  

 Taflen Cwestiynau Cyffredin ar faterion technegol (i 

rieni)  

 Taflen cofnodi Meincnodi Headsprout (i rieni)  

 Taflenni Meithrin Rhuglder Headsprout  

Cymorth gan swyddog ymchwil 

CIEREI  

 Bydd cyngor neu gymorth ar unrhyw agwedd ar y 
rhaglenni Headsprout ar gael i ysgolion yn unig.   
Cysylltwch â sarah.e.roberts@bangor.ac.uk 

 

Atodiad 2 

Sut gall rhieni gael gafael ar 

adnoddau ac/neu gymorth?  

Pa adnoddau ac/neu gymorth sydd ar gael?  

Adnoddau ar Google 

Classroom: 

https://classroom.google.com 

 

Cod mynediad i'r dosbarth: 

3zlamft  

 Llythyr gwybodaeth i rieni gyda chanllawiau cam wrth 

gam a chysylltiadau i fidios cymorth  

 Gwybodaeth bwysig am BENODAU Darllen Cynnar 

Headsprout   

 Gwybodaeth bwysig am STRAEON Darllen Cynnar 

Headsprout   

 Gwybodaeth bwysig am FEINCNODI Darllen Cynnar 

Headsprout   

 Gwybodaeth bwysig am FEITHRIN RHUGLDER mewn 

Darllen Cynnar Headsprout   

 Canllawiau cipolwg cyflym   

 Taflen Cwestiynau Cyffredin ar faterion technegol  

 Taflen cofnodi Meincnodi Headsprout   

 Taflenni Meithrin Rhuglder Headsprout  

 

Gall ysgolion ddarparu sgorau 

ac awgrymiadau ar gyfer y 

camau nesaf drwy:  

 Bydd staff ysgolion yn darparu sgorau penodau ac 

awgrymiadau ar gyfer y  camau nesaf drwy  Negeseuon 

Headsprout (Headsprout Messages) 

https://hwb.gov.wales/go/juztlu
mailto:sarah.e.roberts@bangor.ac.uk
https://classroom.google.com/


Negeseuon Headsprout 

(Headsprout Messages) 

 

 Bydd staff ysgolion yn rhoi cyngor neu gymorth i rieni 

ar unrhyw agwedd ar y rhaglenni Headsprout ar e-bost 

neu ohebiaeth dysgu o bell arall, er enghraifft  Google 

Classroom, e-bost, ffôn.   

 

Noder: er bydd y Swyddog Ymchwil yn monitro Google 

Classroom y rhieni, dim ond i staff ysgolion y cynigir cymorth ar 

e-bost, nid i rieni.    

 


