Helpwch eich plentyn ddysgu darllen
Cwrs byr, wedi'i ariannu'n llawn i rieni,
neiniau a theidiau a gofalwyr plant
blynyddoedd cynnar.
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Helpwch eich plentyn ddysgu darllen
Trosolwg o’r cwrs

Bydd y cwrs ar-lein hwn yn helpu rhieni, neiniau a
theidiau a gofalwyr i fagu hyder mewn rhai
technegau sylfaenol er mwyn cefnogi eu plentyn i
ddysgu darllen. Byddwn yn ystyried:
 amrywiaeth o strategaethau llythrennedd a sut
i'w defnyddio gartref
 gweithgareddau a gemau i wneud darllen yn hwyl
 adnoddau cartref a masnachol i gefnogi darllen
plentyn

Sut mae’r cwrs yn cael ei gyflwyno?
 Cyflwynir y cwrs trwy sesiynau fideo byw ar-lein gan
diwtor cymwys AOC | ALW dros gyfnod o bythefnos.
 Mae yna 4 sesiwn o 1 awr yr un (2 pob wythnos)
wedi eu cyflwyno drwy Dimau MS (Teams).
 Mae cyrsiau ar gael yn ystod y dydd a gyda'r nos
 Gallwn gefnogi dysgwyr i’w helpu medru mynd i’r
platfform ar-lein.
 Cyrsiau wyneb yn wyneb yn bosibl yn y dyfodol, pan
fydd y sefyllfa’n ddiogel.

Beth yw cynnwys y cwrs?

Sesiwn 1

Cyflwyniadau a

throsolwg o’r cwrs

Ffyrdd rydym yn defnyddio darllen yn ddyddiol
Deunyddiau darllen heblaw llyfrau
Gwneud amser ar gyfer darllen

Sesiwn 2
Odl fel rhan o
ddatblygiad iaith





Hwiangerddi a llyfrau odli eraill
Defnyddio symudiadau
Gemau â rhigymau

Sesiwn 3
Rhannu llyfrau






Gwahanol rannau llyfr
Sut i drin a thrafod llyfr
Defnyddio mynegiant, cwestiynau, sylwi
Creu llyfr igam-ogam

Sesiwn 4
Ffoneg

 Beth yw ffoneg?
 Gwahanol gynlluniau ffoneg â ffocws ar yr un
perthnasol ar gyfer yr ysgol(ion) sydd dan sylw
 Geiriau a ddefnyddir yn aml iawn
 Defnyddio sachau straeon

Sut mae rhieni yn medru cofrestru?
 Bydd cyrsiau'n cael eu hysbysebu'n rheolaidd ar ein gwefan
yma:
https://www.adultlearning.wales/cym/cyrsiau/canlyniadaucwrs?&subject=dysgu-diwylliannol-a-chymdeithasol

Gall rhieni gofrestru gan ddefnyddio'r ffurflen gais ar-lein. Bydd
y cyrsiau hyn yn agored i ddysgwyr o bob rhan o Gymru.
Hysbysebir y cyrsiau nesaf ym mis Chwefror.

 Gellir trefnu cyrsiau pwrpasol ar gyfer grŵp o rieni o un
ysgol neu glwstwr. Gallwn ymgorffori manylion penodol
sy'n berthnasol i ysgol unigol. Rydym yn hapus i weithio
gyda chi i deilwra cynnwys y cwrs a gallwn ddefnyddio sawl
bathodyn ar y deunydd hysbysebu wrth hyrwyddo cyrsiau i
rieni.

Angen mwy o wybodaeth?
Am fwy o wybodaeth neu os ydych eisiau sgwrs anffurfiol am y
cyrsiau, cysylltwch drwy'r cyfeiriad isod:
Jane Watkins jane.watkins@adultlearning.wales

 07931 316071

