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Adnodd Cyflymu Sgiliau 6a: Cadw Disgyblion i Ddarllen!  (prosiect cefnogi rhieni CS-CS2) 

 
 

 
Beth yw’r adnodd a sut mae’n 
gweithio?  
 
 
 
 

Bwriedir i Adnodd 6a gefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd i barhau i ddarparu cymorth o safon uchel gyda darllen pan fydd 

dysgwyr yn dysgu drwy ddull dysgu cyfunol ac/neu tra bydd ysgolion ar gau oherwydd y coronafirws.  Cynlluniwyd y prosiect i helpu 

ysgolion gefnogi unrhyw rieni sydd â diddordeb mewn defnyddio rhaglenni darllen sy'n seiliedig ar dystiolaeth o'r enw Darllen Cynnar 

Headsprout (Headsprout Early Reading, HER) a Darllen a Deall Headsprout (Headsprout Reading Comprehension, HRC). Mae'r prosiect hwn 

ar gyfer ysgolion sydd eisoes wedi gweithredu Headsprout ac/neu ysgolion newydd sydd am roi cynnig ar y rhaglen. Gellir defnyddio'r 

deunyddiau sydd ar gael gyda'r prosiect hwn i helpu athrawon ac/neu gymorthyddion dysgu gyflwyno Headsprout yn yr ysgol ac yn y cartref, 

neu yn yr ysgol yn unig. 

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 ar-lein (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 myfyriwr ddechrau.  

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

Yn syml, bwriad y prosiect yw helpu ysgolion a rhieni i weithredu dysgu darllen da yn yr ysgol ac/neu'r cartref. Cynlluniwyd ac ariennir y 

prosiect gan Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI), yn yr Ysgol Addysg a Datblygu Dynol ym 

Mhrifysgol Bangor.  

Cyhoeddwyd rhywfaint o waith ymchwil Headsprout yng ngogledd Cymru mewn cylchgronau ymchwil a adolygwyd gan gymheiriaid, sydd 

wedi canolbwyntio nid yn unig ar ddeilliannau darllen plant, ond hefyd ar y ffactorau allweddol sy’n arwain at ei weithredu’n llwyddiannus 

mewn sefyllfaoedd ysgol nodweddiadol yng ngogledd Cymru. Mae'r ymchwil hefyd wedi edrych ar sut y gallwn gefnogi rhieni i ddefnyddio'r 
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rhaglen yn y cartref. Bydd y tîm yn darparu fideos hyfforddiant o safon uchel, a chyngor ar gychwyn arni fel bod modd i'ch ysgol ddefnyddio 

Headsprout ac/neu gefnogi rhieni i weithredu'r rhaglenni yn effeithiol yn y cartref. 

Mae'r prosiect ar gyfer ysgolion sydd â diddordeb mewn defnyddio rhaglen ddarllen ar-lein yn seiliedig ar dystiolaeth, ac/neu yn rhan o'u 

strategaeth dysgu cyfunol efo dysgwyr Blwyddyn 1 ac uwch. Rydym yn awyddus i gefnogi unrhyw un o ysgolion GwE sy'n dymuno helpu 

rhieni i ddarparu cyfarwyddyd dysgu darllen yn y cartref. Gall ysgolion sydd eisoes â thrwydded Headsprout elwa ar yr hyfforddiant fidio a'r 

adnoddau, ac mae croeso iddynt fanteisio ar y cymorth hwn. Am ragor o wybodaeth am  episodau Headsprout, cliciwch ar y cyswllt hwn:   

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

 
Sut y gwyddom bydd yr adnodd yn 
effeithiol?  
 

Mae gan Headsprout sylfaen dystiolaeth gynyddol, ac mae deilliannau calonogol i'w gweld mewn nifer o astudiaethau sydd wedi'u 

rheoli.  Mae ymchwilwyr Prifysgol Bangor wedi bod yn treialu rhaglenni Headsprout mewn mwy na 90 o ysgolion yng Ngogledd Cymru dros y 

blynyddoedd, ac mae'r canfyddiadau yn galonogol y gall y rhaglen fod yn effeithiol i nifer o ddisgyblion, gan gynnwys rhai sy’n dechrau 

darllen, darllenwyr hŷn sy’n cael trafferthion yn ogystal â disgyblion awtistig neu rai sydd ag anabledd deallusol. Cyhoeddwyd deilliannau 

amryw o brosiectau Headsprout yng Ngogledd Cymru mewn cylchgronau a adolygwyd gan gymheiriaid, gan gynnwys data o brosiect 

ysgolion Conwy 2015 ac arfarniad byr o hap-dreial ar ddefnyddio Headsprout fel ymyrraeth ddarllen dal-i-fyny, a gwaith peilot mewn ysgolion 

arbennig:  
 

Tyler, E. J., Hughes, J. C., Beverley, M., & Hastings, R. P. (2015). Improving early reading skills for beginning readers using an online 

programme as supplementary instruction. European Journal of Psychology of Education, 30, 281-294. 

 

Roberts-Tyler, E. J., Hughes, J. C., Hastings, R. P. (2019). Evaluating a computer-based reading programme with children with Intellectual 

Disabilities: feasibility and pilot research. Journal of Research in Special Educational Needs, https://doi.org/10.1111/1471-3802.12458 

Grindle, C., Tyler, E., Murray, C., Hastings, R. P., & Lovell, M. (2019). Parent-mediated online reading intervention for children with Down 

Syndrome. Support for learning, 34, 2, 211-230 

Tyler, E. J., Hughes, J. C., Williams, B. M., Wilson, M. M., Beverley, M., & Hastings, R. P. (2015). Teaching early reading skills to children with 

Intellectual Disabilities using computer-delivered instruction: A pilot study. Journal of International Special Needs Education 

Grindle, C., Saville, M., Tyler, E. J., Hastings, R. P. & Hughes, J. C. (2018) Teaching children with autism reading comprehension skills using 

online reading instruction: Preliminary evaluation of Headsprout Reading Comprehension® Journal of International Special Needs Education  

 

 
Sut fydd ysgolion yn gallu 
defnyddio’r adnodd? 
 

Mae rhaglenni darllen Headsprout fel arfer yn cael eu defnyddio ar gyfer dysgu darllen ychwanegol yn y Saesneg efo grwpiau bach. Mae 
llawer o ysgolion yn trefnu sesiynau grŵp bach ble caiff disgyblion ddefnyddio'r rhaglen ar lechen neu liniadur yn ystod tri sesiwn, ugain 
munud yr un, pob wythnos. Gellir gwneud rhai o'r sesiynau hyn gartref, a bwriedir i'r deunyddiau cymorth yn y prosiect hwn gefnogi rhieni i 
gyflwyno'r sesiynau gartref.  
 

 
Pa ddisgyblion fydd yn elwa o’r 
adnodd?  
 

Mae Darllen Cynnar Headsprout wedi’i gynllunio i ddatblygu disgyblion sy’n dechrau darllen i fod â rhuglder darllen sy’n cyfateb i ddisgybl 7-8 

oed. Gellir ei ddefnyddio gyda disgyblion o unrhyw oed nad ydynt eto wedi caffael rhuglder darllen sy’n cyfateb i ddisgybl 7-8 oed.  Mae 

Darllen a Deall Headsprout yn mynd â darllenwyr rhugl i'r hyn sy'n cyfateb i safon darllen a deall disgybl Blwyddyn 6.  Mae Darllen a Deall 

Headsprout Uwch (HARC) ar gael bellach, sy'n dilyn ymlaen o HRC, i fynd â disgyblion i safon darllen a deall sy'n cyfateb i Flwyddyn 7.  

https://www.headsprout.com/main/ViewPage/name/episode-guide/
https://doi.org/10.1111/1471-3802.12458
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(Rydym wedi defnyddio HER a HARC yn llwyddiannus efo disgyblion sy'n cael trafferth ym mhen uchaf y cynradd, a phen isaf yr uwchradd). 

Mae modd defnyddio'r rhaglen gyda llawer o blant allai fod angen mwy o gymorth efo rhai agweddau allweddol ar ddarllen, a helpu i 'gryfhau' 

sgiliau darllen. Pan fydd ysgolion yn ychwanegu disgyblion at y rhaglen, bydd gofyn i'r disgyblion gwblhau prawf lleoli. Bydd y prawf lleoli hwn 

yn eu gosod nhw ar y lefel briodol.  

 

 
Sut fydd ysgolion yn defnyddio'r 
adnodd? 
 

Os oes gan ysgol ddiddordeb defnyddio unrhyw rai o raglenni Headsprout, gallwn: 

 Ddarparu hyfforddiant ar-lein i staff a rhieni ar osod a gweithredu Headsprout yn effeithiol.  

 Cynghori ysgolion ar sut i ddefnyddio trwydded rhaglen Headsprout (mae un 'drwydded' yn ddigon i 36 disgybl o unrhyw oedran, i'w 

defnyddio yn yr ysgol neu gartref).  

 Rhoi cymorth technegol dilynol i ddatrys problemau i staff ysgolion ar e-bost.  

 Rhoi mynediad i staff a rhieni at ddeunyddiau hyfforddiant ar Google Classrooms drwy Ganolfan Cefnogaeth GwE: 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc 

 
 
Beth fydd angen i ysgolion 
gyfrannu?  

Er mwyn i Headsprout fynd rhagddo yn effeithiol, mae rhai cyfraniadau pwysig i bob ysgol sy'n rhan o'r prosiect: 

- Adnabod disgyblion sy’n cael trafferthion o ran caffael sgiliau darllen sylfaenol  e.e. sgôr is na 85 mewn profion darllen safonedig. 

- Adnabod o leiaf un neu ddau gymhorthydd dysgu (rhagor ar gyfer niferoedd mawr o blant)i gael hyfforddiant ar weithredu’r rhag len.  

- Sicrhau bod gan y cymorthyddion dysgu a hyfforddwyd ddigon o amser i'w roi i gefnogi'r disgyblion.  Rydym yn amcangyfrif y byddai 

angen 10 awr bob wythnos, ar gyfartaledd, i ysgol fod yn cefnogi hyd at 36 disgybl mewn dosbarth.  Gall mwy nag un cymhorthydd 

dysgu rannu'r ymrwymiad amser hwn.  

 

 
Beth yw'r gost i bob ysgol?   

Nid oes unrhyw gost i'r hyfforddiant a'r cymorth gan Brifysgol Bangor.  
 
Mae cost i ysgolion o ran prynu eu trwyddedau Headsprout.  Ar hyn o bryd, mae un drwydded Headsprout yn costio £180 (ar gyfer 36 
disgybl).  Gall ysgolion brynu mwy nag un drwydded.  

 
Beth sy'n digwydd nesaf?  
 

Rhennir manylion yr holl adnoddau hyn ag ysgolion drwy Fwletin GwE, ac mae'r wybodaeth i'w chael ar Ganolfan Cefnogaeth GwE: 

 
https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc 
 

Cysylltwch â Sarah Roberts (isod) am fwy o wybodaeth. 

 

Tîm y Prosiect 

Enw Rôl Sefydliad Manylion cyswllt 

Dr Emily Tyler Darlithydd CIEREI, Prifysgol Bangor         
 

e.j.tyler@bangor.ac.uk 
 

Sarah Roberts Swyddog Cefnogi Prosiect 
Ymchwil   

CIEREI, Prifysgol Bangor  sarah.e.roberts@bangor.ac.uk 
 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc
https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc
https://sites.google.com/hwbcymru.net/ccg-gsc/cc-gwe-sc
mailto:e.j.tyler@bangor.ac.uk
mailto:sarah.e.roberts@bangor.ac.uk
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Dr Richard Watkins  Arweinydd Ymchwil ac Arfarnu  GwE; CIEREI, Prifysgol Bangor  richardwatkins@gwegogledd.cymru 
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