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14 Awst 2019 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Gorffennaf ynglŷn ag adroddiad diweddar y 
Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, sef Gweithgarwch Corfforol 
ymhlith plant a phobl ifanc.  

Gwnaethoch ofyn i mi adolygu ymateb Llywodraeth Cymru i argymhelliad 8, sy'n 
cynnig gwneud y 120 o funudau o addysg gorfforol a argymhellir mewn ysgolion yn 
ofyniad statudol sylfaenol.    

Gwnaeth yr ymateb ar yr argymhelliad hwn nodi mai bwriad y ddeddfwriaeth 
arfaethedig ar gyfer ategu'r cwricwlwm newydd yw ailddatgan yr egwyddor a nodir yn 
adroddiad Dyfodol Llwyddiannus o gwricwlwm newydd i Gymru ac y dylai'r 
ddeddfwriaeth ddiffinio cyfres eang o ddyletswyddau yn hytrach na rhagnodi'r 
cynnwys yn fanwl, gan roi'r rhyddid i ymarferwyr ddefnyddio'u proffesiynoldeb a'u 
creadigrwydd i ddiwallu anghenion pob dysgwr. Rwy'n ddiolchgar am gefnogaeth 
eich Pwyllgor wrth gydnabod pwysigrwydd yr hyblygrwydd hwn yn y cwricwlwm.  

Ni fyddai dyletswydd statudol benodol yn gwarantu y câi addysg gorfforol ei 
hymgorffori'n dda nac yn briodol yn y cwricwlwm. Mae angen canolbwyntio ar wella 
ansawdd y ddarpariaeth ac ar alluogi ysgolion ac ymarferwyr i wneud y mwyaf o’r 
cyfleoedd i hyrwyddo gweithgarwch corfforol.  

Bydd hi’n ddyletswydd ar ysgolion i ddatblygu cwricwlwm eang a chytbwys a fydd yn 
cefnogi dysgwyr i wireddu’r pedwar diben, ac un o’r dibenion hynny fydd i ddysgwyr 
ddatblygu fel unigolion hyderus ac iach. Mae’r dull gweithredu yma sy’n seiliedig ar 
ddibenion yn rhoi lle canolog i iechyd a lles, gydag addysg gorfforol yn rhan allweddol 
o hynny, yn rhan o’r cwricwlwm. Nid yw’n ddewisol a bydd gwireddu’r pedwar diben
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yn golygu y bydd yn rhaid sicrhau y cynigir darpariaeth ystyrlon ac y bydd pob 
dysgwr yn gallu manteisio ar hynny.  

Mae pob un o’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn rhannau gorfodol o’r cwricwlwm 
newydd. Mae’r Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles yn canolbwyntio’n glir ar 
bwysigrwydd gweithgarwch corfforol ar gyfer lles corfforol a meddyliol ein plant, gan 
gefnogi eu datblygiad a sicrhau eu bod yn tyfu i fod yn unigolion iach a hyderus. 
Mae'r MDPh Iechyd a Lles hefyd wedi'i ddylunio i feithrin dealltwriaeth pob dysgwr o'r 
ffactorau sy'n effeithio ar iechyd a lles corfforol, gan gynnwys gweithgarwch corfforol.  
 
Mae fframwaith yr MDPh Iechyd a Lles yn galluogi dysgwyr i gael profiad o'r canlynol:  

 ystod o gyfleoedd dyddiol, parhaus er mwyn bod yn gorfforol egnïol;  

 cyfleoedd i fod yn gorfforol egnïol mewn amrywiaeth o amgylcheddau (yn 
cynnwys dan do; yn yr awyr agored; ar arwynebau gwahanol; ar uchderau 

gwahanol; mewn dŵr ac o amgylch dŵr).      

Mae'r MDPh hwn wedi'i ddylunio mewn ffordd sy'n grymuso ymarferwyr i gynllunio 
darpariaeth sy'n diwallu anghenion ac yn darparu ar gyfer galluoedd dysgwyr orau, 
drwy eu hannog i ddatblygu'r ymagweddau a'r cymhelliant i fyw bywydau sy'n cefnogi 
eu hiechyd a'u lles corfforol. Mae hyn yn rhoi'r hyblygrwydd iddynt ddewis 
amrywiaeth o weithgareddau corfforol a chwaraeon a fydd yn cefnogi plant a phobl 
ifanc i ddatblygu'r hyder, y sgiliau a'r cymhelliant sydd eu hangen i fod yn gorfforol 
egnïol am byth. 
 
Bydd y cwricwlwm newydd yn galluogi ysgolion i ymgynghori â dysgwyr ar y dewis a'r 
amrywiaeth o weithgareddau corfforol sydd ar gael ar eu cyfer. Ni fydd yr MDPh 
Iechyd a Lles yn nodi chwaraeon na meysydd o weithgarwch corfforol; yr ysgol fydd 
yn penderfynu ar y meysydd hyn gan ymgynghori â'r dysgwyr.  
 
Mae'r MDPh Iechyd a Lles yn un o chwe MDPh yn y cwricwlwm newydd, a bydd 
angen i ysgolion drin y MDPh hwn yn gyfartal â'r pum maes arall. Mae hyn yn golygu 
y bydd cefnogi dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth a'r profiad sydd eu hangen 
i gynnal iechyd corfforol da yn ganolog i'n system addysg newydd.  
 
Mae'r canllawiau MDPh drafft wedi'u llywio'n helaeth gan arbenigwyr yn y maes hwn. 
Bydd yn darparu fframwaith er mwyn galluogi athrawon i ddewis y profiadau mwyaf 
priodol i gefnogi dysgu plentyn ar hyd y continwwm dysgu 3-16.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn gosod fframwaith cenedlaethol lefel uchel, ond bydd 
ysgolion yn datblygu eu cwricwlwm eu hunain ar lefel yr ysgol, wedi'i gefnogi gan 
ganllawiau statudol, er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn cael addysg eang a chytbwys. 
Bydd ymarferwyr yn cael mwy o hyblygrwydd i ddewis y cynnwys a'r adnoddau 
penodol sy'n diwallu anghenion eu dysgwyr yn eu cyd-destun penodol. Nododd 
adroddiad Dyfodol Llwyddiannus yn glir y dylid troi'r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn 
weithgareddau o ddydd i ddydd mewn modd creadigol ar lefel yr ysgol. Gwnaeth ein 
herio i ailystyried y ffordd rydym yn cyflwyno'r cwricwlwm; mae'n nodi'n glir fod y lefel 
uchel o gyfarwyddyd a manylder ar lefel genedlaethol yn cyfyngu ar "y llif a’r dilyniant 
yn y dysgu gan blant a phobl ifanc". Fodd bynnag, ni fydd ysgolion yn cael 
ymreolaeth lwyr o ran eu cwricwlwm eu hunain ar lefel ysgol na'r hyn a gaiff ei 



addysgu yn yr ystafell ddosbarth. Er y bydd mwy o hyblygrwydd o ran yr hyn y dylid 
ei addysgu a'r ffordd y caiff ei addysgu, bydd hyn o fewn disgwyliadau cenedlaethol 
clir ar gyfer cwmpas a chynnydd.  
 
Hoffwn roi rhyddid i bob ysgol archwilio modelau cyflwyno hyblyg ac y gellir eu 
haddasu er mwyn cefnogi'r broses o weithredu'r cwricwlwm yn llawn o 2022 ymlaen.  
Felly, ysgolion fydd yn gyfrifol am benderfynu faint o amser a gaiff ei neilltuo ar gyfer 
holl feysydd y cwricwlwm newydd.  
 
Cyhoeddais fersiwn ddrafft Cwricwlwm i Gymru 2022 ym mis Ebrill i gasglu adborth; 
daeth y cyfnod adborth i ben ar 19 Gorffennaf a derbyniwyd amrywiaeth eang o 
ymatebion. Mae'r adborth hwnnw yn cael ei ystyried ar hyn o bryd cyn i waith mireinio 
pellach gael ei gwblhau yn yr hydref.  
 
Rwy'n disgwyl cyhoeddi fersiwn ddiwygiedig Cwricwlwm i Gymru ym mis Ionawr 
2020, a bydd yn gliriach o ran y disgwyliadau cenedlaethol ar gyfer ysgolion a 
lleoliadau.  Bydd adroddiad ar yr adborth a dderbyniwyd a sut y cafodd ei ddefnyddio 
yn cyd-fynd â'r cwricwlwm diwygiedig yn 2020.  
 
Gobeithio bod hyn yn rhoi sicrwydd i'r Pwyllgor y bydd darpariaeth gweithgarwch 
corfforol yn elfen hanfodol o'r cwricwlwm newydd yn ogystal ag egluro pam nad oes 
cynlluniau i neilltuo amser statudol sylfaenol ar gyfer addysg gorfforol yn y cwricwlwm 
newydd.     
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