Arfer orau

Cylch Chwarae Cadwgan, Conwy
Nifer y disgyblion: 39
Ystod oedran: 2 - 4 oed
Dyddiad arolygiad Estyn: Mawrth 2012
am dair wythnos yn ystod gwyliau haf yr ysgol
hefyd. Mae’r cylch chwarae wedi’i gofrestru
ar gyfer 16 o blant rhwng dwy oed ac adeg
dechrau’r ysgol. Adeg yr arolygiad, roedd 32
o blant ar y gofrestr, yn cynnwys 14 o blant tair
oed. Mae’r awdurdod lleol yn ariannu lleoedd
ar gyfer plant tair oed hyd at 10 awr yr wythnos.
Saesneg yw mamiaith pob un o’r plant sy’n
mynychu’r cylch chwarae. Nid oes yr un o’r
teuluoedd yn siarad Cymraeg gartref. Mae’r
lleoliad yn dweud nad oes gan unrhyw blant
anghenion dysgu ychwanegol.

Maes arfer sy’n arwain y sector a
nodwyd yn ystod yr arolygiad ac sy’n
berthnasol i ddangosydd ansawdd
penodol:
Cwestiwn Allweddol: 2
Dangosydd Ansawdd: Profiadau Dysgu

Mae’r lleoliad yn trin pob plentyn fel unigolyn.
Mae ymarferwyr yn creu profiadau dysgu
personol trwy sicrhau bod anghenion,
diddordebau a dyheadau plant yn cael eu
bodloni’n llwyddiannus. Mae ymarferwyr yn
ymateb yn gadarnhaol i’r gwahanol ffyrdd y mae
plant yn dysgu ac yn cyflawni. O ganlyniad,
maent yn cynllunio gwaith sydd o ddiddordeb i’r
plant ac yn eu cymell i ddysgu.

Agwedd: Cynllunio ar gyfer profiadau dysgu

Disgrifiad o natur strategaeth neu
weithgaredd:

Cyd-destun a chefndir i arfer sy’n
arwain y sector

Mae cylch chwarae Cadwgan yn defnyddio
system gweithiwr allweddol i asesu a chynllunio
ar gyfer cynnydd plant. Mae pob gweithiwr
allweddol yn gyfrifol am grŵp o blant ac
yn gweithio gyda’r arweinydd i gynllunio
gweithgareddau sy’n gweddu’n dda i anghenion
unigol plant. Mae gweithwyr allweddol yn
diweddaru gwybodaeth
am blant yn eu grŵp
bob dydd ac yn
“O ganlyniad
defnyddio’r
i’w profiadau dysgu
wybodaeth hon
gwahaniaethol, mae
i lenwi taflen
plant yn caffael lefelau
‘pethau i’w
uchel o hyder, hunancofio’. Mae’r
barch ac annibyniaeth
daflen hon
ac yn datblygu medrau
yn annog ac
cymdeithasol da.”
yn symbylu
ymarferwyr

gwahaniaethol

Lleoliad cyfrwng Saesneg yw Cylch Chwarae
Cadwgan. Mae’n cyfarfod yn ‘Y Caban’ ar dir
Ysgol T Gwynn Jones. Mae’r cylch chwarae
yn gwasanaethu teuluoedd sy’n byw gerllaw yn
Hen Golwyn, ger Bae Colwyn, sef tref glan y
môr yng Nghonwy.
Yn gyffredinol, disgrifir yr ardal fel ardal nad
yw’n freintiedig nac yn ddifreintiedig, ond mae’n
cynnwys llecynnau o dlodi cymharol. Mae’r
lleoliad yn darparu gofal ac addysg i blant
tair oed, ac mae’n ddarparwr Dechrau’n Deg
ar gyfer plant iau. Mae’r lleoliad yn cynnig
sesiynau yn y bore a’r prynhawn ar ddyddiau’r
wythnos ar gyfer Dechrau’n Deg a Hawl Bore
Oes yn ystod tymhorau ysgol. Mae ar agor

i gynllunio’u gwaith yn ofalus trwy addasu
profiadau dysgu mewn modd sy’n briodol ar
gyfer pob plentyn.
Caiff ymarferwyr eu hannog i wahaniaethu
gweithgareddau mewn tair ffordd fel a ganlyn:
•
•
•

trwy dasg, sy’n golygu bod angen gosod
gwahanol dasgau i blant o wahanol
alluoedd;
trwy gymorth, sy’n golygu rhoi mwy o
gymorth i blant penodol yn y grŵp; a
trwy ganlyniad, sy’n cynnwys gosod tasgau
penagored a chaniatáu ymatebion plant ar
wahanol lefelau.

Mae ymarferwyr yn adnabod y plant yn eu
grwpiau yn dda iawn, ac mae’r wybodaeth hon
yn eu helpu i addasu gweithgareddau ar gyfer
plant unigol. Mae ymarferwyr yn cydweithio’n
agos i gynllunio gweithgareddau arloesol a
phwrpasol, ac maent yn hyblyg wrth eu rhoi
ar waith. Caiff y plant eu hannog i helpu i
gynllunio a datblygu gweithgareddau ochr
yn ochr ag ymarferwyr. Mae’r dull hwn yn
cyfrannu’n sylweddol at bersonoli profiadau
dysgu plant.

Pa effaith mae’r gwaith hwn wedi’i
chael ar ddarpariaeth a safonau
dysgwyr?
Mae’r lleoliad yn gweddu profiadau dysgu i
anghenion dysgu unigol plant. Mae cynllunio
o’r fath yn gwella ansawdd y profiadau dysgu
a mwynhad cyffredinol plant o holl feysydd y
Cyfnod Sylfaen. Mae’r dull hwn yn galluogi
plant i wneud cynnydd da yn eu dysgu.
O ganlyniad i’w profiadau dysgu gwahaniaethol,
mae plant yn caffael lefelau uchel o hyder,
hunan-barch ac annibyniaeth ac yn datblygu
medrau cymdeithasol da.
Mae’r dull hwn wedi cyfrannu at wella safonau
yn y canlynol:
•
•
•
•

medrau plant wrth ddatrys problemau a
gwneud penderfyniadau;
datblygiad mathemategol plant;
medrau corfforol plant, fel cydsymud,
rheolaeth, symud a thrin; a
datblygiad creadigol plant, er enghraifft

datblygu dychymyg, archwilio ac arbrofi â
deunyddiau.

