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Trosolwg  
Sialens Ddarllen yr Haf, a drefnir gan yr elusen The Reading Agency a rhwydwaith llyfrgelloedd 

cyhoeddus y DU er 1999, yw cynllun hyrwyddo darllen blynyddol mwyaf y DU ar gyfer plant rhwng 4 

ac 11 oed.  Bydd y Sialens yn rhoi hwb creadigol, gan ddenu plant i’w llyfrgelloedd lleol a’u hysbrydoli 

i fwynhau darllen.  Mae’n cyfuno mynediad am ddim at lyfrau gyda gweithgareddau cymdeithasol 

llawn hwyl, ac elfen greadigol ar-lein.  Drwy gydol y Sialens, bydd staff llyfrgelloedd a gwirfoddolwyr 

ifanc yn cefnogi’r plant, gan eu helpu i ddarganfod awduron newydd ac archwilio ystod eang o 

wahanol fathau o lyfrau. 

Y thema ar gyfer 2014 oedd Chwilfa Chwedlau, a ddarluniwyd gan Sarah McIntyre.  

Canlyniadau 2014  

Y Niferoedd a Gymerodd Ran  

839,622 oedd cyfanswm y plant a gymerodd ran yn Sialens Ddarllen yr Haf eleni.  

 794,801 o blant a gymerodd ran yn eu llyfrgelloedd lleol ar draws y DU (roedd 44% yn fechgyn).  

 14,621 o blant dan 4 oed gymerodd ran yn y Sialens ar draws y DU, gan ddefnyddio’r 

deunyddiau Blynyddoedd Cynnar a gynhyrchwyd gan The Reading Agency (6,711 oedd y nifer yn 

2013). 

 Yn rhyngwladol, cymerodd 30,200 o blant ran yn Sialens Ddarllen yr Haf drwy’r Cyngor 

Prydeinig (12,200) ac yng Ngweriniaeth Iwerddon (18,000). 

 

Y Niferoedd a Gymerodd Ran yn Llyfrgelloedd Lleol y DU  

Yn gyffredinol, cafwyd cynnydd o 2.2% ar draws y DU.  O’r 794,801 o blant a gymerodd ran yn Sialens 

Ddarllen yr Haf yn eu llyfrgelloedd lleol: 

“Mae’r sialens yma’n sicr wedi gwneud gwahaniaeth i ddarllen fy merched. Allan nhw 
ddim aros i fynd i’r llyfrgell bob ychydig ddyddiau. Fydden nhw ddim wedi edrych ar lyfr 

dros y gwyliau heblaw am y Sialens! Nawr rwy’n credu y byddan nhw’n cario mlaen hyd yn 
oed wedi i’r Sialens ddod i ben. Felly diolch yn fawr iawn.  O’r diwedd, mae fy mhlant yn 

mwynhau llyfrau!”  Rhiant   
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 cwblhaodd 463,601 o blant (58%) y Sialens drwy ddarllen chwe llyfr (roedd 43% yn 

fechgyn). 

 ymunodd 81,908 o blant y llyfrgell fel aelodau newydd yn ystod y Sialens eleni.  

 Defnyddiodd 801 o blant y Sialens Ddarllen i gyflawni gwobrau Arts Award Discover1 ar 

draws 37 awdurdod lleol yn Lloegr (bydd y ffigur hwn yn cynyddu wrth i blant gwblhau eu 

gwobrau yn ystod tymor yr hydref).  

 Yn seiliedig ar ddata a gyflwynwyd gan 84% o’r awdurdodau a gymerodd ran yn y Sialens, 

amcangyfrifir fod dros 18,000,000 o lyfrau wedi eu benthyg o lyfrgelloedd yn y DU dros 

yr haf.  

 Bu 8,126 o wirfoddolwyr ifanc rhwng 12 a 24 oed yn cefnogi’r Sialens.  

 

Canlyniadau 2014 yng Nghymru 

 Roedd y nifer a gymerodd ran yng Nghymru i lawr 0.3% (cyfartaledd y DU i fyny 2.2%). 

 Cofrestrodd 42,091 o blant i gymryd rhan yn eu llyfrgell leol (14% o’r boblogaeth plant 

rhwng 4 a 12 oed yng Nghymru). Bechgyn oedd 44% ohonynt. 

 Llwyddodd 25,338 o blant (60%) i gwblhau’r Sialens drwy ddarllen 6 llyfr (cyfartaledd y 

DU oedd 58%). 

 Cymerodd 2,317 o blant dan 4 oed ran yn y Sialens hefyd, trwy ddefnyddio’r adnoddau 

Blynyddoedd Cynnar pwrpasol.  

 Ymunodd o leiaf 4,418 o blant â’r llyfrgell fel aelodau newydd yn ystod y Sialens eleni. 

 Yn seiliedig ar y data a gyflwynwyd gan 17 o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, 

amcangyfrifir fod 835,182 o lyfrau plant wedi eu benthyg dros wyliau’r haf. 

 Bu 16 o blant â nam ar eu golwg yn cymryd rhan, gan ddefnyddio adnoddau VI a 

ddarparwyd gan yr RNIB. 

 Yn 2014, bu 27 o wirfoddolwyr rhwng 12 a 24 oed yn cefnogi’r Sialens yng Nghymru. 

 

Gwerth am arian a chynaliadwyedd 
Drwy gymryd rhan yn y cynllun, bydd llyfrgelloedd cyhoeddus yn elwa’n fawr o arbedion maint.  

Mae’n costio llai na £1 y plentyn i gymryd rhan yn y Sialens, ac o ganlyniad i’w effeithiolrwydd a’i 

werth amlwg am arian mae mwyafrif yr awdurdodau yng Nghymru’n hyderus y gallant sicrhau 

parhad i’r Sialens yn 2015 a thu hwnt, er gwaethaf yr amgylchiadau ariannol anodd.  O ystyried y 

toriadau ariannol a’r newidiadau staffio sylweddol a welwyd, bydd cynaliadwyedd y Sialens yn y 

dyfodol yn dibynnu, heb os, ar wneud mwy gyda llai o adnoddau, ac ar ddefnyddio’r gyllideb mewn 

dull mwy creadigol.  Mae sawl awdurdod eisoes yn ystyried newidiadau posib i’r modd y byddant yn 

gweithredu’r Sialens yn eu siroedd, ac mae’r math hwn o flaengynllunio i’w gymeradwyo. 

                                                           

1
 www.artsaward.org.uk/srcdiscover  

http://www.artsaward.org.uk/srcdiscover
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Sut mae Sialens Ddarllen yr Haf yn gweithio 

 

 

Am ragor o wybodaeth am Sialens Ddarllen yr Haf, ewch i’n gwefan: 

www.summerreadingchallenge.org.uk  neu gallwch edrych ar ein gwefan ganolog drwy gydol y 

flwyddyn:  www.readingagency.org.uk/children 

Cael pleser o ddarllen 
Sialens Ddarllen yr Haf, a gyflwynir gan lyfrgelloedd, yw’r cynllun mwyaf blaenllaw yn y DU ar gyfer 

annog plant oed cynradd i fwynhau darllen.  Mae’r Sialens yn defnyddio grym darllen er mwyn pleser 

i wella cyfleoedd plant mewn bywyd.  Mae darllen er mwyn pleser yn benderfynydd pwysicach na 

statws cymdeithasol economaidd y teulu wrth bennu llwyddiant addysgol plant.2 Darllen er mwyn 

pleser yw’r unig weithgaredd y tu allan i’r ysgol a chanddo gyswllt amlwg i sicrhau swyddi rheolaethol 

neu broffesiynol.3  Mae’r Sialens hefyd yn ysgogi plant i ddarllen yn fwy annibynnol ac yn amlach, ac 

yn annog bechgyn i ddarllen y tu allan i’r dosbarth (dim ond 1 bachgen ym mhob 4 sy’n darllen yn 

ddyddiol y tu allan i’r dosbarth).  

“Rydw i’n meddwl bod y Chwilfa Chwedlau yn syniad grêt.” Enfys, 10 oed 

                                                           

2
 OECD 2002; Prifysgol Rhydychen 2011 

3  
Prifysgol Rhydychen, 2011  

http://www.summerreadingchallenge.org.uk/
http://www.readingagency.org.uk/children
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”Yn sicr mae Chwilfa Chwedlau wedi annog Elsi i ddarllen llawer mwy a chael mwy o fwynhad nag 

erioed yr haf yma! Bu’n diddori ei hun efo’r papur dweud ffortiwn am ddyddiau, gan ddarllen y cwbl 

ei hun.” Rhiant merch 6 oed, Sir Ddinbych 

 “Mae darllen er mwyn pleser yn bwysicach i ddatblygiad gwybyddol plant na lefel addysgol eu 
rhieni.” Institute of Education Research 2013  

 

Parodrwydd ar gyfer yr ysgol a dysgwyr llwyddiannus 
Bu llawer o lyfrgelloedd eleni yn annog plant dan 4 oed i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf, naill 

ai drwy ddefnyddio’r deunyddiau pwrpasol a baratowyd gan The Reading Agency, neu, yn syml iawn, 

drwy fod yn hyblyg a derbyn unrhyw un, o unrhyw oed, oedd yn awyddus i gymryd rhan.  Drwy 

groesawu unrhyw ddarllenwr, boed dan 4 oed neu dros 11 oed, roeddynt yn annog y teulu cyfan i 

gymryd rhan, a thrwy hynny’n helpu i ddatblygu darllenwyr gydol-oes.  Mae’n ffaith hysbys bod 

rhieni a gofalwyr sy’n rhannu llyfrau’n rheolaidd gyda’u plant ifanc yn rhoi hwb i ddatblygiad iaith a 

lleferydd y plant, ac mae hynny yn ei dro yn rhoi’r cychwyn gorau i’r plant wrth iddynt fynd i’r ysgol.  

Yn ogystal â sicrhau eu bod yn barod ar gyfer yr ysgol, mae’r Sialens hefyd yn annog plant sydd eisoes 

yn yr ysgol i barhau i ddarllen dros wyliau hir yr haf.  Mae gwaith ymchwil gan UKLA4 yn dangos bod 

cymryd rhan yn y Sialens yn helpu i atal y cwymp mewn sgiliau llythrennedd sy’n digwydd dros 

wyliau’r haf, ac sy’n arbennig o niweidiol i blant dan anfantais. 

“The Reading Challenge is such a great idea and all for free. It was so worth our while joining the 
library during the holidays to keep the kids reading.” Mam i ferch 5 oed a bachgen 8 oed, Sir Fôn 

“Samuel loved the Mythical Maze Summer Reading Challenge! We think it’s great as it keeps 
him reading throughout the summer and it’s so rewarding to him!” Rhiant  

“As a parent and teacher I’ve seen children encouraged to read through this. Challenge visits 
from library to schools are vital in the summer term. Thanks.” Rhiant plant 5 a 7 oed, ac 
athrawes, Sir Ddinbych 
 

“Ni fydd plant yn dysgu darllen ar wahân i sgiliau eraill megis siarad, gwrando ac ysgrifennu. Dylai 
dysgu darllen fod yn hwyl i bob plentyn, ac ni ddylid ei ruthro gan fod ‘dysgu darllen’ yn rhywbeth 
arbennig sy’n unigryw i bob plentyn.” Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu, Llywodraeth Cymru 
2008 

Iechyd, lles a hyder 
Mae’r Sialens yn dod â theuluoedd at ei gilydd drwy ddarllen, ac yn cynnig amrywiaeth eang o 

ddigwyddiadau creadigol am ddim.  Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfle i blant, a’u teuluoedd, 

ddatblygu eu sgiliau cymdeithasu a rhyngweithio, ac yn rhoi hwb i’w hyder.  Mae cyfuniad y Sialens o 

hwyl, rhyddid a chreadigrwydd yn cael effaith gadarnhaol ar lefelau darllen plant, yn ogystal ag ar eu 

hamrediad darllen, eu hysgogiad a’u hyder.  Mae’r Sialens yn cael ei defnyddio’n gynyddol gan 

lyfrgelloedd ac ysgolion i dargedu’r plant sydd ag angen y gefnogaeth fwyaf wrth ddarllen.  

                                                           

4
 Summer Reading Challenge Impact Research Report, UKLA, 2009 
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“We’ve done the Challenge this summer and last summer. It’s really improved their reading 

confidence and they are so motivated to get the stickers each time. Getting the medal on the finishing 

day is also an exciting bonus for them! We’ll be doing it again next year! Thanks.” Rhiant efeilliaid 6 

oed, Sir Ddinbych 

“Mae gan fy merch anhwylder iaith a lleferydd, ac fe benderfynais i wneud y cynllun darllen 

efo hi.  Mi fu’n brofiad gwerth chweil iddi.  Bu’n gymaint o bleser gwylio ei hyder wrth siarad 

efo’r oedolion am y straeon.  Roedden ni’n meddwl y byddai ei dealltwriaeth o’r cynllun yn 

broblem, ond mae hi wedi mwynhau dewis ei llyfrau ei hun bob wythnos ac yna cael ei 

gwobrau.  Diolch i’r staff i gyd.” Rhiant  

 
“Drwy ddarllen, bydd pobl yn cael gafael ar syniadau, gwybodaeth a phrofiadau i’w helpu i’w deall 
nhw eu hunain, deall eu byd ac i ddysgu a gweithio’n effeithiol.” Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, 
Llywodraeth Cymru 2013 

Ymwneud â’r Gymuned drwy Wirfoddolwyr 
Mae sawl awdurdod yn gweld mantais mewn defnyddio gwirfoddolwyr i gryfhau eu gweithlu ac i 

wella’r profiad ar gyfer y plant sy’n cymryd rhan yn y Sialens.  Yn 2014, bu dros 8,000 o wirfoddolwyr 

rhwng 12 a 24 oed yn cefnogi’r Sialens ledled y DU; yng Nghymru, defnyddiodd 6 awdurdod 27 o 

wirfoddolwyr, gyda’r manteision ychwanegol o fod yn ddylanwad da ar blant ac o ddatblygu eu hyder 

eu hunain, eu hoffter o ddarllen, eu lles a’u sgiliau gwaith.  

O’r rhai a gwblhaodd yr arolwg, dywedodd 89% o wirfoddolwyr ifanc ar draws y DU eu bod yn 

teimlo’n fwy hyderus wrth siarad gydag oedolion, ac roedd 90% yn teimlo’n fwy hyderus wrth siarad 

gyda phlant.  Roedd 86% wedi ennill sgiliau a phrofiadau newydd, gyda 75% yn nodi eu bod wedi 

ennill sgiliau cyfathrebu newydd a 77% yn nodi iddynt ennill sgiliau gweithio gyda phlant. 

“Doing the Challenge has really built up my confidence as a person and has also given me plenty of 

new opportunities.”  Gwirfoddolwyr Sialens Ddarllen yr Haf, gwasanaeth llyfrgelloedd Gogledd Swydd 

Efrog  

“I don’t know what we would have done without the volunteers. They have been great!” Pennaeth 

Gwasanaethau Plant Llyfrgelloedd Kingston  

Ymwneud â’r Gymuned drwy weithio mewn Partneriaeth 

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn rhoi cyfle i lyfrgelloedd gydweithio â sefydliadau eraill o fewn eu 
hardal leol, a sefydlu partneriaeth gyda hwy.  Mae llawer o’r cydweithio y byddwn yn clywed amdano 
yn cynnwys llyfrgelloedd yn cydweithio â grwpiau sy’n targedu rhai o’r plant a’r teuluoedd mwyaf 
bregus, a dyma lle gall y Sialens a llyfrgelloedd wneud gwahaniaeth gwirioneddol.  Yn 2014, bu 
llyfrgelloedd yng Nghymru’n gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau a phartneriaid, gan gynnwys 
grwpiau addysgu teuluoedd, grwpiau Cymunedau’n Gyntaf, Twf, a chynlluniau chwarae lleol, ac yn 
mynychu digwyddiadau mewn ysgolion a chymunedau i hybu’r Sialens a’r gwasanaeth llyfrgell yn ei 
gyfanrwydd.  Gobeithiwn y bydd Sialens 2015 yn rhoi cyfle i lyfrgelloedd ehangu eu gorwelion 
ymhellach fel ein bod, gyda’n gilydd, yn targedu’n hadnoddau yn y mannau hynny lle mae’r mwyaf o 
angen amdanynt.  
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Sialens Ddarllen yr Haf 2015 
Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio â Guinness World Records™ (GWR) ar Sialens Ddarllen y 
flwyddyn nesaf.  Mae GWR yn rhoi pwyslais mawr ar ysbrydoli, ac ar ddathlu llwyddiant a 
chyflawniad personol – elfennau sydd hefyd yn adlewyrchu ethos y Sialens Ddarllen.  Mae gan y GWR 
gyfoeth o ddeunyddiau a chynnwys a fydd yn berffaith ar gyfer eu defnyddio gyda deunyddiau craidd 
ac arddangos y Sialens Ddarllen.  Bydd y thema’n apelio’n fawr at fechgyn ac yn helpu i annog sgiliau 
casglu gwybodaeth, yn ennyn diddordeb darllenwyr anfoddog, yn ysbrydoli darllen ehangach, ac yn 
cynnig llwyfan delfrydol ar gyfer ymwneud â’r gymuned, yn ogystal â chyfleoedd hysbysebu yn lleol 
ac yn genedlaethol.  

 


