CYNLLUN CHWARAE’R HAF SIR Y FFLINT 2021
ASESIAD RHIENI A GOFALWYR
2021 oedd y 26ain flwyddyn ar gyfer darparu rhaglen Cynllun Chwarae’r Haf Sir y Fflint yn
llwyddiannus. Roedd 55 o leoliadau cynllun chwarae mewn trefi a phentrefi ar draws y sir. Cafodd y
cynlluniau chwarae eu darparu a’u hariannu mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned lleol;
Gwasanaeth Anabledd Teuluoedd Sir y Fflint a Llywodraeth Cymru. Roedd 2,779 o blant wedi’u
cofrestru a chyfanswm presenoldeb o 14,019 yn ystod y 6 wythnos o 19 Gorffennaf 2021 – 27 Awst
2021.

Mae’r asesiad canlynol wedi cael ei gymryd o arolwg diweddar gyda 167 o deuluoedd*
gyda phlant a oedd yn mynychu’r cynllun chwarae yn ystod 2021
*Rhieni/gofalwyr a phlant. Mae’r holl ymatebion yn anhysbys.

Mae chwarae yn hanfodol i les meddyliol, cymdeithasol, emosiynol a chorfforol plant.
Mae’r arolwg hwn yn rhoi ‘ciplun’ o ran effeithiau cadarnhaol y ddarpariaeth o gynlluniau chwarae dros yr haf
a’r gwelliannau i iechyd a lles plant a phobl ifanc.
Roedd 120 o blant
wedi’u cofrestru i
gynlluniau chwarae
Cymraeg a
gynhaliwyd yn Ysgol
Croes Atti, Shotton ac
Ysgol Maes Garmon,
yr Wyddgrug

Mynychodd 38 o
blant gydag
anableddau y
Cynllun Cyfeillio yn
Sir y Fflint lle
darparwyd
cefnogaeth 1-1

57%

65%

o blant wedi creu
cyfeillgarwch
newydd yn eu
cynllun lleol

CWESTIWN:
Yn dilyn presenoldeb eich plentyn yng Nghynllun Chwarae’r Haf
Sir y Fflint, hoffwn i chi nodi unrhyw effaith cadarnhaol mae eu
presenoldeb wedi ei gael o ran eu hiechyd a lles (corfforol,
cymdeithasol ac emosiynol) cyffredinol.

wedi sylwi
effaith
cadarnhaol ar
les emosiynol

60%
Wedi nodi effaith
cadarnhaol ar

sgiliau

cymdiethasol

o rieni/gofalwyr wedi
sylwi fod hunan-hyder eu
plentyn wedi cynyddu

60%

77%

51%

72%
yn cytuno bod eu
plentyn wedi
cynyddu
gweithgarwch
corfforol yn sgil eu
presenoldeb mewn
cynllun chwarae.

wedi nodi fod eu plant
wedi dangos hapusrwydd
cynyddol o ganlyniad i
fynychu cynllun chwarae

72%

o blant wedi gallu
cymdeithasu gyda
hen ffrindiau
mewn cynllun
chwarae

‘Chwarae allan’ mewn
cyfnod digynsail…
CWESTIWN: Ydych chi’n teimlo fod Cynllun
Chwarae’r Haf Sir y Fflint wedi helpu eich
plentyn/teulu tuag at ‘Adferiad COVID’?

87%
Yn ystyried fod
mynediad at gynlluniau
chwarae’r haf wedi
darparu cyfraniad
mesuradwy tuag at
helpu teuluoedd i
ddechrau ‘adfer’ o
effaith COVID-19

Mae cyfyngiadau a chyfnodau clo
cenedlaethol COVID-19 wedi lleihau
mynediad i gyfleoedd i blant ymgysylltu
mewn chwarae cymdeithasol.
Mae goblygiadau pandemig COVID-19
wedi effeithio ar blant yn sylweddol o ran
iechyd meddwl a diffyg chwarae.
Mae’r cyfle i gymdeithasu gyda phlant eraill
drwy chwarae tu allan wedi bod yn hanfodol i
blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Chwarae allan yn annibynnol...
‘Mae chwarae yn
cwmpasu ymddygiad
plant a ddewisir yn
rhydd, a gyfarwyddir
yn bersonol ac a
gymhellir yn
gynhenid. Nid yw'n
cael ei berfformio er
mwyn nod neu wobr
allanol, ac mae'n rhan
sylfaenol ac
integredig o
ddatblygiad iach - nid
yn unig ar gyfer plant
unigol, ond hefyd ar
gyfer y gymdeithas y
maent yn byw ynddi’.

Ymatebodd y
mwyafrif y rhieni a
gofalwyr fod y
cynllun chwarae wedi
rhoi gofod ar gyfer
‘mynd yn ôl i normal’.

66%

CWESTIWN: O dan
amlgylchiadau arferol
ydych chi’n gadael i’ch
plentyn chwarae allan heb
oruchwyliaeth?

o rieni/gofalwyr
wedi dweud NAD
OEDDENT yn
gadael i’w
plentyn/plant
chwarae allan heb
oruchwyliaeth

54%
yn dweud NA
FYDDENT yn dal i
adael eu
plentyn/plant i
chwarae allan heb
oruchwyliaeth

(Polisi Chwarae Llywodraeth
Cymru 2002)

CWESTIWN: Fyddai eich
plentyn yn dymuno
mynychu Cynlluniau
Chwarae’r Haf Sir y Fflint y
flwyddyn nesaf?

94%
fyddai’n hoffi
mynychu’r
Cynllun
Chwarae yn
2022

CWESTIWN: Yn dilyn
cynllun chwarae’r haf,
ydych chi’n fwy tebygol o
adael i’ch plentyn chwarae
allan heb oruchwyliaeth?
Diffyg ymddiriedaeth y
bydd plant yn ddiogel yn
chwarae allan yn eu
cymuned yn sgil
dieithriaid, plant hŷn a
bwlio.

Mae mwyafrif y rhieni
yn teimlo bod eu plant
yn rhy ifanc i fod allan
ar ben eu hunain/gyda
ffrindiau.
PA RWYSTRAU SYDD
I BLANT CHWARAE
ALLAN YN SIR Y
FFLINT?

Hygyrchedd i
ardaloedd chwarae
‘diogel’ wedi ei leihau
i rai teuluoedd yn sgil
lleoliad eu cartref.

Mae’r adborth gan rieni/gofalwyr wedi
dangos yr angen am ddarpariaeth chwarae
dan oruchwyliaeth sy’n caniatau gofod diogel
i blant ymarfer eu hawl i chwarae (Erthygl UNRC 31.)

Mae nifer o
rieni ofn ffyrdd
prysur a
thraffig trwm

Mae chwarae yn yr 21ain ganrif wedi bod yn destun ffactorau mawr sydd wedi
lleihau’r amser, ac ansawdd chwarae mae plant yn cael mynediad atynt.

Mae Sir y Fflint wedi parhau â’r cyfrifoldeb i sicrhau fod plant yn gallu cael mynediad i
gyfleoedd chwarae yn eu cymunedau lleol.
Mae Cynllun Chwarae’r Haf yn rhoi amser, gofod a chaniatâd i blant Sir y Fflint er mwyn
cael mynediad at gyfleoedd chwarae – Efallai na fydd rhai plant yn gallu cael mynediad at
y cyfleoedd chwarae hyn oni bai fod y darpariaeth gyda goruchwyliaeth hwn ar gael.

Roeddent yn
mwynhau bod allan
yn chwarae!

Fe wnes i fwynhau’r cyfle i
chwarae gyda ffrindiau, yn
arbennig gyda’r teimlad o
fwy o annibyniaeth gan nad
oedd rhieni yno.

Mae’n grêt cwrdd â
phlant a mamau.
Rwy’n hynod o ddiolchgar am y
gwasanaeth hwn. Mae gan fy mab
broblemau ymddygiadol ac ni ellir
ei adael ar ei ben ei hun, ond fe
wnaeth yn wych ac roeddwn yn
teimlo fy mod yn cael cefnogaeth.
Rhoddodd sicrwydd i mi fel rhiant
ei fod yn cael gofal, ac fe gefais i
seibiant hefyd.
Amser i fy mab fod yn
blentyn heb unrhyw
bryderon ac i chwarae
heb unrhyw swigod
nac ynysu.

Lles
emosiynol a
chorfforol
..

CWESTIWN: Allwch chi roi brawddeg sy’n
crynhoi profiad eich plentyn o’r cynllun
chwarae?

Fe wnaethant fwynhau
chwarae gyda phlant eraill a
chwrdd â phobl newydd.

Fe wnes i fwynhau’r cyfle i
chwarae gyda ffrindiau, yn
arbennig gyda’r teimlad o
fwy o annibyniaeth gan nad
oedd rhieni yno.

Roedd y
Cynllun
Chwarae
wedi’u galluogi
i fod yn blant,
chwarae a
chael hwyl!

Ychydig o oriau i
fod tu allan a bod
yn gymdeithasol.

Mae fy mhlentyn
bob amser yn cael
profiadau da yn y
cynllun chwarae
dros yr haf a bob
amser yn mwynhau.
Lle gwych i gwrdd
â ffrindiau a
gwneud ffrindiau
mewn
amgylchedd
diogel.

Rhoddodd yr
hyder iddi y
gwnaeth hi ei
golli.
Helpodd i
leihau/rheoli
gorbryder.

