
 

 

Beth yw Sialens Ddarllen yr Haf? 

“The Summer Reading Challenge is about reading for the pleasure of reading.”  

Lauren Child, Waterstones Children’s Laureate 

 

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn digwydd dros gwyliau’r haf mewn llyfrgelloedd ar draws Cymru, Lloegr a’r 

Alban. 

Wedi ei ddatblygu gan yr elusen The Reading Agency, mewn cydweithrediad â rhwydwaith llyfrgelloedd 

cyhoeddus y DU, mae nawr yn ei 20fed blwyddyn a’r ymgyrch darllen blynyddol mwyaf ar gyfer plant 

oedran cynradd.  
 

7,500  - y nifer o blant yng Nghaerdydd a fu’n rhan o Anifail—Ysbiwyr, Sialens Ddarllen yr Haf 2018 

 Yn ôl adroddiad 2012 National Literacy Trust dim ond 1 mewn 4 bachgen sy’n darllen tu allan i’r 

dosbarth,  er hynny gwnaeth 45% o fechgyn Sialens Ddarllen yr Haf yma yng Nghaerdydd  

Each year there’s a new theme to keep the Summer Reading Challenge fresh and exciting.  

Pob blwyddyn mae themau newydd ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf i’w 

gadw’n ffres a hwyl. 

Yn 2019 y themau yw Ras Ofod, i ddathlu 50 blwyddyn ers i ddyn lanio ar y 

lleuad am y tro cyntaf.  

Bydd Ras Ofod yn dathlu antur, fforio a darllen ag yn hanfodol ar gyfer eich 

disgyblion i gyd. 

Sut mae Sialens Ddarllen yn gweithio? 
Mae Her Ddarllen yr Haf yn rhoi cyfle i deuluoedd gael defnyddio llyfrau a chymryd rhan mewn 

gweithgareddau AM DDIM yn y llyfrgelloedd a hybiau yn ystod yr haf.  

 Mae plant yn cofrestru yn eu llyfrgell neu hyb lleol o’r 13eg Gorfennaf 2019 

 Byddant yn derbyn cerdyn casglu pan fyddant yn ymuno 

 Mae plant yn benthyca a darllen o leiaf chwe llyfr o’r llyfrgell o’u dewis 

 Gall teuluoedd ddod i ddigwyddiadau yn y llyfrgelloedd trwy gwyliau’r haf 

 Mae plant yn casglu gwobrau wrth iddynt ddarllen a trafod ac yn ennill medal os byddant yn 

cwblhau’r her! 



 

Hybu Sialens Ddarllen yr Haf yn eich Ysgol 
 

 Estynwch wahoddiad i’ch staff LLyfrgelloedd Caerdydd lleol i siarad am y gweithgareddau fydd 

yn cael eu cynnal dros yr Haf    

 Hyrwyddwch Sialens Ddarllen yr Haf yn eich ysgol gyda posteri, yn eich cylchlythyr a’r gwefan:   

summerreadingchallenge.org.uk  

 Siaradwch a rieni a cefnogwch rheini efallai fyddai’n chael yn anodd i gymryd rhan, drwy 

ddefnyddio’r gwybodaeth i rieni, eich gwefan ysgol, cylchlythyr yr ysgol neu blog dosbarth.  

     Gosodwch Sialen Ddarllen yr Haf fel gwaith crtref hwyl ar gyfer yr Haf. 

     Dewisiwch lyfrau o’r casgliad Ras Ofod i rannu gyda’ch dosbarth  

 Dathlwch yn yr Hydref! Cynhaliwch wasanaeth arbennig gan wahodd eich hwb/llyfrgell lleol i 

gyflwyno’r medalau a thystysgrifau neu rhowch lun o’r rhai sydd wedi gorffen yng nghylchlythyr 

yr ysgol, 

             Beth yw’r manteision? 
 

           Mae plant sy’n gwneud Sialens Ddarllen yr Haf: 

 Yn fwy brwd am ddarllen 

 Yn cadw eu lefelau darllen dros yr Haf 

•        Yn fwy hyderus a chyda hunan-feddwl uwch 

 

Sut mae eich ysgol yn elwa?: 

 Mae Sialens Ddarllen yr Haf, o’i hanfod, yn gynhwysiol ac yn gallu cyfranu tuag at cyrhaeddiad 

eich disgyblion, gan gynnwys rhai gyda anghenion arbennig, dan anfantais a’r mwyaf abl. 

 Mae’n ehangu a chefnogi polisi darllen yr ysgol a’ch amcan i sicrhau fod plant yn darllen yn eang 

ag aml 

 Mae’n annog eich disgyblion i ddarllen dros yr haf yn barod i ddychwelyd i’r ysgol yn yr Hydref 

 Mae’n galluogi plant i fod yn ddarllenwyr annibynnol 

 

Hwyl!    Am Ddim!    Lleol! 

Diolch yn fawr / Many thanks, 

   Hybiau a Llyfrgellodd Caerdydd 


