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Ymunwch â’n Sgwad Gwirion gyda Llyfrgelloedd Aura 
#SgwadGwirion2020  

 

Cymerwch ran yn her eleni o 17 Gorffennaf  
https://summerreadingchallenge.org.uk/ 

 

Y thema ar gyfer sialens ddarllen eleni yw “Sgwad Gwirion” – dathlu llyfrau 

doniol, hapusrwydd a chwerthin, gyda gwaith celf gan awdur a darlunydd 
plant sydd wedi derbyn gwobrau, Laura Ellen Anderson.  

 
 “Rwy’n teimlo bod Sialens Ddarllen Yr Haf yn bwysicach fyth eleni! Doeth iawn 
cael thema Gwirion. Rydym i gyd wedi gorfod delio gyda materion difrifol a 

brawychus, felly mae’n bryd cael dipyn o hwyl. Mae yna gymaint o lyfrau plant 
doniol a gwirion i godi calon pob un ohonom.  Ewch ati i ddarllen a bod yn 

hapus!”  
- Jacqueline Wilson, Llysgennad Sialens Ddarllen yr Haf 

 
Gall plant gasglu eu Bagiau ‘Sgwad Gwirion’ o Lyfrgelloedd Bwcle, Cei 
Connah, Y Fflint, Yr Wyddgrug ac o Lyfrgelloedd Symudol o ddydd Llun, 27 
Gorffennaf. Mae’r rhain yn llawn o’r holl nwyddau fyddant eu hangen i 
gwblhau’r her o gartref eleni.   
Gellir defnyddio unrhyw lyfrau – e-lyfrau, llyfrau llyfrgell neu eu llyfrau eu 
hunain gartref.  Y nod yw annog plant i ddarllen beth bynnag sy’n eu gwneud 

yn hapus, bod yn wirion a chael hwyl! 
 
Gall plant archebu llyfrau llyfrgell drwy’n gwasanaeth ‘Dewis a Chasglu’ drwy 

ffonio 01352 703750, e-bost libraries@aura.wales neu drwy leniw ffurflen 
archeb ar ein gwefan www.aura.wales/libraries.  Bydd eu bag ‘Sgwad 

Gwirion’ ar gael i’w gasglu gyda’u llyfrau.  
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Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgell Susannah Hill: “Rydym yn 

gobeithio’n fawr y bydd plant ar draws Sir y Fflint yn dymuno ymuno â’n 
‘Sgwad Gwirion’ a dathlu eu hantur ddarllen gyda ni.  Rydym eisiau eu 

hannog i gael hwyl a darllen beth bynnag maent ei awydd dros yr haf.  
Rydym yn gobeithio y bydd y teulu cyfan yn ymuno.” 

 
Bydd Llyfrgelloedd Aura yn cynnig llawer o weithgareddau Sgwad Gwirion ar-

lein drwy Facebook a Zoom y gall plant ymuno ynddynt o’u cartref eu hunain.  
Rydym hefyd yn gyffrous i gyhoeddi rhai gweithgareddau arbennig a grëwyd 
yn arbennig i ni gan Theatre Clwyd a Mama G! 

 
Bydd ystod cyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gael dros y we drwy  

https://aura.wales/libraries/ 
 

www.facebook.com/LlyfrgelloeddAuraLibraries/ 
 

https://summerreadingchallenge.org.uk/ 
 

Bydd y wefan Sialens ar gael am ddim i gael mynediad a lle i blant raddio ac 
adolygu eu llyfrau a gweithio tuag at eu nod darllen.  Bydd hefyd yn dangos 

cynnwys fideo, gemau, cwisau, a gweithgareddau digidol ac i’w lawrlwytho i 
gymell ac annog plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yn yr Her gartref.   
 
 
 
 

*****DIWEDD***** 

 

Nodiadau i Olygyddion: 

 

• Mae Sialens Ddarllen Yr Haf y rhaglen ddarllen fwyaf ar gyfer mwynhau i blant yn y DU. Y 

llynedd roedd dros 700,000 o blant a’u teuluoedd wedi cymryd rhan.   

• Cynhaliwyd Sialens Ddarllen Yr Haf cyntaf yn 1999 ac mae’n fenter flynyddol gyda thema 

gwahanol bob blwyddyn.  Mae’r rhaglen wedi’i darparu gan yr Asiantaeth Ddarllen mewn 

partneriaeth gyda llyfrgelloedd cyhoeddus, cyhoeddwyr ac ysgolion.   

• Bydd Sialens Ddarllen Yr Haf 2020 rhwng Gorffennaf a Medi.  

• Y thema ar gyfer Sialens Ddarllen Yr Haf 2020 yw ‘Sgwad Gwirion’. Y nod yw annog plant i 

ddarllen beth bynnag sy’n eu gwneud yn hapus, bod yn wirion a chael hwyl! 

• Mae awdur a darlunydd llyfrau plant, Laura Ellen Anderson wedi creu lluniau pwrpasol ar gyfer 

Sgwad Gwirion 2020.   

• Mae darllen i fwynhau yn benderfyniad mwy pwysig o lwyddiant addysgol plant na’u statws 

economaidd-gymdeithasol. [Sullivan and Brown (2013) Social inequalities in cognitive scores 

at age 16: The role of reading] 

https://aura.wales/libraries/
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• Mae astudiaethau’n dangos bod pobl ifanc 16 oed sy’n darllen i fwynhau y tu allan i’r ysgol yn 

fwy tebygol o sicrhau swyddi rheoli neu broffesiynol yn nes ymlaen yn eu bywyd. [Taylor 

(2011) Reading at 16 linked to better job prospects] 

• Mae ystadegau yn dangos bod 1 mewn 5 o blant yn Lloegr yn gallu darllen erbyn bod yn 11 

oed [DfE (2015) Reading: the next steps p.13] 

• A recent survey a gomisiynwyd gan yr Asiantaeth Ddarllen yn dangos bod 45% o bobl ifanc yn 

darllen mwy yn ystod y cyfnod clo. 

• Mae wedi cael ei brofi bod plant 10 oed sy’n darllen llyfrau, a mwy nag unwaith yr wythnos yn 

16 oed, yn cael canlyniadau uwch mewn profion Mathemateg, geirfa a sillafu yn 16 oed na’r 

sawl sy’n darllen yn llai aml. [OECD (2010) PISA 2009 Results: Learning to Learn: Student 

Engagement, Strategies and Practices p. 32-4] 

 

Ynglŷn â’r Asiantaeth Ddarllen:  

Mae’r Asiantaeth Ddarllen yn elusen genedlaethol sy’n mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf mewn 

bywyd drwy ddarllen. Rydym yn gweithio’n agos gyda phartneriaid i ddatblygu a darparu rhaglenni i 

bobl o bob oed a chefndir; ein gweledigaeth yw byd ble mae pawb yn darllen eu ffordd i fywyd gwell.  

Rydym yn helpu 1.8 miliwn o bobl i gael budd o ddarllen bob blwyddyn, drwy ein rhaglenni, ein 

hymgyrch ddiflino, ein rhwydweithiau ardderchog a’n grym dylanwad, her a gwneud i newid 

ddigwydd www.readingagency.org.uk Twitter | Facebook 

 

Ynglŷn â Chyngor Celfyddydau Lloegr:  

Mae’r Cyngor Celfyddydau yn asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer creadigrwydd a diwylliant.  

Erbyn 2030 rydym eisiau i Loegr fod yn wlad ble mae creadigrwydd pob un ohonom yn cael ei 

werthfawrogi ac yn cael cyfle i ffynnu a ble mae gan bob un ohonom fynediad i ystod anhygoel o 

brofiadau diwylliannol o ansawdd uchel.  Rhwng 2018 a 2022, byddwn yn buddsoddi £1.45 biliwn o 

arian cyhoeddus gan y llywodraeth ac amcangyfrif o £860 miliwn gan y Loteri Genedlaethol i helpu i 

wireddu’r weledigaeth hon www.artscouncil.org.uk  

  

 

 

Ar gyfer ymholiadau’r wasg am LYFRGELLOEDD AURA  

cysylltwch â SUSANNAH HILL  Susannah.Hill@aura.wales 

 

 
Am fwy o wybodaeth ar yr Asiantaeth Ddarllen gallwch gysylltu â Saffeya Shebli - 

saffeya.shebli@readingagency.org.uk 

 

Ar gyfer logos a lluniau, cliciwch ar here. 

 

Summerreadingchallenge.org.uk 
 

#SillySquad2020 

 
Illustrations © Laura Ellen Anderson 2020 
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