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_______________________________________________________________________________ 

Beth yn eich barn chi yw'r prif flaenoriaethau neu'r materion y dylai'r Pwyllgor eu 
hystyried yn ystod y Chweched Senedd? Os oes modd, nodwch eich barn o ran sut y 
gallai'r Pwyllgor fynd i'r afael â hyn. 

What do you consider to be the main priorities or issues that the Committee should 
consider during the Sixth Senedd? Where possible, please set out your view about 
how the Committee could address them. 

Thema 1: Addysg oedran ysgol 

Mae Chwarae Cymru wedi gweld cynnydd mewn cysylltiadau oddi wrth rieni gyda phryderon 
am dynnu amser chwarae’n ôl fel rhan o bolisïau rheoli ymddygiad a hefyd oherwydd 
cwtogi’r diwrnod ysgol.  

Mae’r arfer o dynnu amser egwyl yn ôl fel cosb am ymddygiad gwael, cynnydd araf neu 
anghofio offer yn dal i fod yn gyffredin ar draws llawer o ysgolion. Pan gaiff amser chwarae / 
egwyl ei dynnu’n ôl neu pan ddelir rhan ohono’n ôl, caiff plant eu bychanu’n gyhoeddus, ac i 
lawer o blant mae hynny’n creu sefyllfa negyddol. Gall eithrio plant o amser chwarae olygu y 
gallai plant eraill alw enwau arnynt, eu hynysu neu eu bwlio. Bydd sicrhau nad yw eithrio 
amser chwarae’n rhan o strategaethau rheoleiddio ymddygiad yn annog cydweithio a 
chydweithredu, sy’n helpu plant i fod yn iach a hapus.   

Mae’n bwysig nodi ac yn bleser i weld bod Fframwaith ar sefydlu dull ysgol gyfan ar gyfer 
llesiant emosiynol a meddylioli Llywodraeth Cymru bellach yn ei gwneud yn glir na ddylid 
tynnu cyfleoedd i chwarae’n ôl oddi ar blant yn yr ysgol fel dull i gosbi.  

Mae pwysigrwydd chwarae yn yr ysgol ar gyfer plant o bob oed yn cael ei rannu gan eraill. 
Mae pryderon am lai o gyfleoedd i chwarae yn yr ysgol, yn enwedig i grwpiau bregus fel 
plant sydd ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau, a phlant sy’n byw mewn tlodi, 
eisoes wedi eu hamlygu gan Adran Seicolegwyr Plant ac Addysg, Cymdeithas Seicolegol 
Prydain mewn Papur Sefyllfaii. Yn ogystal, canfuwyd bod pwysau’r cwricwlwm wedi arwain at 
lai o gyfleoedd i chwarae mewn ysgolioniii. 

https://senedd.cymru/pwyllgorau/y-pwyllgor-plant-pobl-ifanc-ac-addysg/
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Argymhellodd grŵp arbenigol Active Healthy Kids Wales 2018 y byddai darparu digon o 
egwyliau ar gyfer chwarae yn cyfrannu at weithgarwch corfforol cyffredinol i blantiv. Yn 
ogystal, mae adroddiad Estyn Iach a hapus – Effaith yr ysgol ar iechyd a llesiant disgyblionv yn 
gwerthuso pa mor dda mae ysgolion cynradd ac uwchradd Cymru’n cefnogi iechyd a llesiant 
eu disgyblion. Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o gyfeiriadau at amser chwarae ac egwyl 
mewn ysgolion. Mae’r adroddiad yn pwysleisio bod ysgolion sy’n defnyddio agwedd ysgol 
gyfan tuag at gefnogi iechyd a llesiant yn darparu amgylchedd, cyfleusterau a lle i chwarae, 
cymdeithasu ac ymlacio yn ystod amser egwyl. 
 
Mewn adroddiad yn 2019vi mynegodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
eu siom o glywed bod cwtogi amser cinio ac egwyliau (sy’n cynnig cyfleoedd dyddiol i fod yn 
fywiog) yn arferiad cyffredin mewn ysgolion. Anogodd Lywodraeth Cymru i adolygu pa mor 
eang yw’r arfer hwn mewn ysgolion ledled Cymru. Nid yw Chwarae Cymru’n ymwybodol os 
cynhaliwyd adolygiad o’r fath. 

 

Mae Chwarae Cymru’n argymell y dylai’r Pwyllgor PPIA, yn ystod y chweched Senedd: 
 
Ystyried yr ystod eang o fentrau a pholisi cenedlaethol sy’n cefnogi plant i dderbyn eu hawl i 
chwarae ar draws lleoliadau addysgol. Dylai graffu i ba raddau y mae chwarae’n cael ei 
werthfawrogi a'i ddarparu ar ei gyfer yn y lleoliadau hyn, nid yn unig ar gyfer deilliannau 
addysgol cyfrannol, ond hefyd ar gyfer y buddiannau llesiant uniongyrchol y mae’n eu 
sicrhau ar gyfer plant o bob oed. 

 

 

Thema 2: Addysg bellach ac addysg uwch  

Yn draddodiadol, bu i ddatblygiad a throsglwyddiad cymwysterau gwaith chwarae ar lefel 
addysg bellach elwa o a dibynnu ar gyllid Ewropeaidd. Mynegwyd pryderon y caiff y system 
o ddyrannu cyllid newydd effaith negyddol ar y cymwysterau gwaith chwarae, gan effeithio’n 
negyddol ar ddatblygiad proffesiynol ymarferwyr. 
 
Mae Chwarae Cymru’n argymell y dylai’r Pwyllgor PPIA, yn ystod y chweched Senedd: 

Ystyried craffu ar yr effaith y mae newidiadau i fecanweithiau cyllido wedi ei gael ar 
gynaliadwyedd datblygu a throsglwyddo cymwysterau gwaith chwarae. 

 

 

Thema 3: Iechyd a lles, gan gynnwys gofal cymdeithasol (i’r graddau y maent yn 
ymwneud â phlant a phobl ifanc)  

Ym mis Ebrill 2020, mynegodd Pwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn bryderon am effeithiau 
corfforol, emosiynol a seicolegol y pandemig COVID-19, a’r cyfnodau clo a mesurau 
cysylltiedig eraill, ar blantvii. Galwodd y Pwyllgor ar i Wladwriaethau warchod hawliau plant. 
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Pwysleisiodd, yn benodol, yr angen i ystyried effeithiau iechyd, cymdeithasol, ac adloniant y 
pandemig ar hawliau’r plentyn. Crefodd ar lywodraethau ledled y byd i archwilio datrysiadau 
amgen a chreadigol er mwyn i blant fwynhau eu hawliau dan Erthygl 31 i chwarae, gorffwys, 
hamdden, adloniant a gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol. Er i’r Pwyllgor Plant, Pobl 
Ifanc ac Addysg blaenorol gynnal ei ymchwiliad ei hun i effaith Covid-19, mae’n siomedig 
nad oedd fawr o gyfeiriad at y gydnabyddiaeth o bwysigrwydd yr hawl i chwarae ar gyfer 
plentyndod iach a hapus. 
 
Mae cyfleoedd i chwarae’n arbennig o fuddiol yn ystod pandemig. Mae pecyn cymorth yr 
International Play Association - Access to Play for Children in Situations of Crisis toolkit 2018 - 
yn nodi, ‘Mewn sefyllfaoedd o argyfwng, bydd straen, datblygiad corfforol ac emosiynol 
gwannach, teimladau o ddiffyg rheolaeth a cholli ymddiriedaeth yn cynyddu’n raddol os bydd 
plant heb gyfleoedd i chwarae bob dydd.’viii 
 
Dywedodd rhai plant eu bod yn chwarae mwy ar gychwyn cyntaf y pandemigix a’r cyfnod clo; 
fodd bynnag, cwympodd y ffigyrau hyn yn sylweddol ym mis Ionawr 2021x. Amrywiodd 
mynediad i chwarae ar gyfer plant yng Nghymru, gyda llawer yn nodi eu bod yn methu’r 
ysgol, ffrindiau a chael cyfleoedd i chwarae a chymdeithasuxi. Cafodd plant mewn 
amgylchiadau difreintiedig eu bwrw’n galed, yn enwedig y rheini heb ddefnydd gerddi 
preifat, neu mewn cymdogaethau heb ddim neu fawr ddim gofod cyhoeddus.xii 
 
Mae adolygiad cyflym o effeithiau cwarantin a chyfyngiadau amgylcheddol ar chwarae plant 
yn dangos bod chwarae’n cael ei altro’n sylweddol. Mae tystiolaeth newydd yn awgrymu y 
gallai cau ysgolion am gyfnodau maith, aros adref a chyfyngiadau cymdeithasol yn ystod 
achosion o afiechyd, achosi canlyniadau difrifol ar gyfer iechyd corfforol a meddyliol plant.xiii 
Mae un o gasgliadau allweddol yr adolygiad yn nodi:  
 
      ‘wrth inni ddysgu sut i gefnogi plant sy’n byw trwy ac yn dod allan o gyfnod clo 
oherwydd  
       pandemig, efallai mai chwarae fydd un o’r meysydd ffocws pwysicaf er mwyn hyrwyddo 
iechyd a  
       llesiant plant.’xiv 
 
Mae ymchwilwyr, academyddion ac eiriolwyrxv wedi mynegi pryderon bod plant, ar adeg o 
straen a phryder cynyddol, hefyd wedi wynebu llai o fynediad neu newid sylweddol i chwarae 
a’r buddiannau y mae’n ei gynnig ar gyfer ymdopi, mwynhau bywyd a datblygu.  
 
Mae Chwarae Cymru’n argymell y dylai’r Pwyllgor PPIA, yn ystod y chweched Senedd: 
 
Sicrhau bod rhaglenni ymyraethol ar gyfer plant, y bwriedir iddynt gefnogi adferiad ar ôl 
Covid-19, yn cael eu cyfannu gan ffocws ar gefnogi plant i fod yn gyfranogwyr gweithredol 
wrth gryfhau eu gwytnwch eu hunain. Dylid craffu ar unrhyw raglenni sy’n cefnogi iechyd 
corfforol a meddyliol plant er mwyn sicrhau eu bod yn cynnwys cyfleoedd ac amser ar gyfer 
chwarae a gyfarwyddir yn bersonol 
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Thema 4: Plant a phobl ifanc  

O ran chwarae plant, mae Llywodraeth Cymru wedi arwain y ffordd trwy gyhoeddi’r Polisi 
Chwarae cyntaf yn y byd yn 2002, a’i ddilyn gyda Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol, a 
ddaeth i rym yn 2012 fel rhan o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.   
 
Cynhaliwyd pedair astudiaeth ymchwil graddfa fechan ers cychwyn y Ddyletswydd Cyfleoedd 
Chwarae Digonolxvi. Mae’r astudiaethau’n dwyn ynghyd y llwyddiannau a’r heriau sy’n 
wynebu awdurdodau lleol wrth weithredu’r Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol.    

Mae’r astudiaeth ymchwil ddiweddarafxvii yn gwneud nifer o argymhellion ynghylch yr 
amodau all gefnogi awdurdodau lleol i ddatblygu camau gweithredu i sicrhau cyfleoedd 
digonol i blant chwarae. Maent, yn gryno, yn cynnwys: 

• alinio polisi gyda’r Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol, a’i hyrwyddo’n lleol 
ac yn genedlaethol 

• y bobl gywir yn y man cywir ar yr adeg gywir gydag awdurdod, capasiti, gallu a 
chysondeb digonol  

• ffynhonnell benodol a chyson o gyllid ar gyfer Digonolrwydd Chwarae  

• gwybodaeth gyfredol a newydd, yn cynnwys ymchwil (yn enwedig ymchwil 
hynod-leol gyda phlant a ffyrdd i rannu gwybodaeth) 

• cefnogi diwylliannau sefydliadol sy’n caniatáu ymateb pan fo cyfleoedd yn codi. 

 

Hoffem dynnu sylw’r Pwyllgor at yr Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwaraexviii cyfredol, 
a gychwynnwyd gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod 
hydref 2019. Nod yr Adolygiad yw asesu ble mae Llywodraeth Cymru’n sefyll o ran y polisi 
chwarae ac i hysbysu sut y gallwn ddatblygu a symud yr agenda chwarae yn ei blaen. Yn 
anffodus, cafodd yr Adolygiad ei ohirio ym mis Mawrth 2020 oherwydd y pwysau a’r 
ansicrwydd ddaeth yn sgil y pandemig coronafeirws. Ail-gychwynnodd Llywodraeth Cymru yr 
Adolygiad yn ystod gaeaf 2020, ac mae’n parhau.   

 

Mae Chwarae Cymru’n argymell y dylai’r Pwyllgor PPIA, yn ystod y chweched Senedd: 

Craffu ar ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae a’i 
argymhellion. 

 

 
i https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/fframwaith-ar-sefydlu-dull-ysgol-gyfan-ar-gyfer-
llesiant-emosiynol-a-meddyliol.pdf  
ii Hobbs, C., et al. (2019) Children’s Right to play position paper. Caerlŷr: The British Psychological Society 
Division of Educational and Child Psychology. 
iii Baines, E. a Blatchford, P. (2019) School break and lunchtimes and young people’s social life: A follow-up 
national study. Adroddiad terfynol (EDU/42402) i’r Nuffield Foundation. 
iv Edwards, L. C., et. al (2018) Results From Wales’ 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth 
Journal of Physical Activity and Health 15, s2; 10.1123/jpah.2018-0544 
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