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1 – Cyfathrebu gyda 

rhieni yn ystod cyfnod y 

Nadolig 

Byddwch yn ymwybodol 

bod llawer o rieni, 

gwarchodwyr ac aelodau 

o’r teulu yn derbyn llai o 

incwm eleni fel canlyniad 

newidiadau i’r system 

nawdd cymdeithasol a 

phecynnau cynnal lleol.

A oes modd cyfyngu neu 

ddileu ymholiadau codi 

arian, noddi neu 

chyfraniadau at 

weithgareddau ysgol yn 

ystod tymor yr ŵyl?

“Dwi’n teimlo bach yn 

bryderus ac o dan bwysau 

gyda’r llythyrau diddiwedd 

da ni’n eu derbyn o’r ysgol 

y cyfnod cyn ‘Dolig” 

(Rhiant, Abertawe)

2 – Pantomeim yr Ysgol

Os fydd eich ysgol fel 

arfer yn mynd â disgyblion 

ar daith i’r pantomeim, 

ydych chi wedi ystyried 

croesawu’r perfformiad ar 

dir yr ysgol? Mae cynifer 

of glybiau drama amatur 

yn gwirfoddolu eu hamser 

I ysgolion lleol. Dewch o 

hyd I un yma.

“Fe dreiwn ni cael 

myfyrwyr coleg mewn i 

gynnal perfformiadau. 

Ma’r myfyrwyr yn elwa o’r 

ymarfer a’r disgyblion yn 

elwa o’r profiad” 

(Athrawes, De Cymru)

3 – Ymweld â Siôn Corn 

Wrth gynllunio’r ymweliad 

blynyddol i gwrdd â Siôn 

Corn mae’n werth ystyried 

y costau cudd i rieni; 

diwrnod bant o’r gwaith, 

costau gwarchod i frodyr 

neu chwiorydd iau… 

Byddai modd cael y dyn ei 

hun mewn i’r ysgol? 

Efallai gallai aelod o’r staff 

wisgo fyny a’r CRhA 

ariannu pecyn o felysion 

yr un.

"Blwyddyn diwetha’ 

wnaethon ni addurniadau 

Nadolig. O nhw mas o glai 

a fi’n cofio gwneud ceirw, 

peli eira i fynd adref" 

(Disgybl CA2)

4 – Hyrwyddo banciau

bwyd

Mae’n debygol y bydd 

nifer o deuluoedd yn cael 

amser caled yn ariannol 

yr adeg hon o'r flwyddyn. 

Ystyriwch gysylltu â’r 

Trussell Trust neu

sefydliadau lleol eraill i

weld a allant helpu

teuluoedd i dderbyn

talebau banc bwyd neu

gyngor ar fudd-daliadau

lles. Mae cyfeirio 

teuluoedd yn reolaidd at 

gymorth sydd ar gael a 

thrwy amryw o ddulliau yn 

gallu bod yn werthfawr 

iawn. 

“Mae gennym ein banc

bwyd ein hunain sydd ar 

agor yn ystod amseroedd 

tawel, fel bod rhieni yn 

medru dod heb fod yn 

amlwg, a gallant cyfrannu 

rhwybeth bach os hoffen.” 

(Clerc ysgol, Gorllewin 

Cymru)

5 – Cymorth i rieni a 

theuluoedd, cyfeirio at 

linellau cymorth 

Mae’n amserol iawn 

atgoffa teuloedd o’r 

sefydliadau a allai eu 

helpu dros gyfnod yr ŵyl.

Gall fod o fudd cael 

cyswllt a enwir o fewn yr 

ysgol y gallant siarad â 

hwy. Mae rhestr 

cynhywysol yma.

“Da ni’n gosod posteri gan 

wahanol sefydliadau 

megis yr asiantaeth budd-

daliadau a.y.y.b. ar yr 

hysbysfwrdd tu fas. Ma’ 

rhieni yn gorfod tywys y 

plant drwy’r unig fynedfa, 

felly ma’r wybodaeth 

wastad yno, yn hawdd ei 

weld” (Clerc ysgol, 

Gorllewin Cymru)

http://www.dramagroups.com/groups/wales
https://www.trusselltrust.org/get-involved/start-a-food-bank/
https://www.foodaidnetwork.org.uk/cash-first-leaflets
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6 – Presenoldeb

Ydych chi wedi sylwi bod 

presenoldeb yn lleihau 

adeg gweithgareddau’r 

nadolig? Mae’n werth 

cadw llygad ar 

bresenoldeb diwrnodau 

codi arian er mwyn 

adnabod rhwystrau posibl. 

Sut y gellir lleihau neu 

ddileu costau'n gyfan gwbl 

er mwyn sicrhau y gall 

pob disgybl gymryd rhan?

"Rydych chi'n gwisgo 

siwmper Nadolig. Mae'n 

hawdd gweld pwy oedd 

heb un; rydym yn gwneud 

awr yn y gwasanaeth 

[pawb gyda'i gilydd] yn 

canu caneuon Nadolig ac 

fel arfer rydym yn tynnu 

lluniau ar gyfer y 

cyfryngau cymdeithasol“

(Disgybl CA2)

7 – Cystadleuaeth pobi’r 

Nadolig 

Mae cystadlaethau pobi 

yn boblogaidd gyda 

disgyblion a staff fel ei 

gilydd ond efallai na fydd 

rhai teuluoedd yn gallu 

fforddio prynu cynhwysion 

i gyfrannu. Oes modd 

prynu cacennau plaen er 

mwyn i’r disgyblion eu 

haddurno yn yr ysgol? 

“Ni sy’n cyflenwi’r 

cynhwysion a gofynnwn 

am gyfraniad gwirfoddol 

mewn bwced, heb fonitro 

pwy sy’n rhoi beth” 

(Dirprwy Prifathro, 

Rhondda Cynon Taf)

8 – Mynychu’r Sioe 

Nadolig

Yn sgil y pandemig, mae 

nifer o ysgolion wedi 

datblygu dulliau creadigol 

er mwyn sicrhau na fydd 

teuloedd yn colli allan ar 

gyngherddau’r ysgol, ac o 

ganlyniad yn lleihau neu 

dileu costau. Os oes 

gennych ganiatad priodol, 

a ellir recordio’r sioe 

nadolig ac anfon at bob 

teulu drwy’r amryw ddull 

cyfathrebu fel bod pawb 

yn rhannu’r profiad?

“Mi fyddwn ni’n recordio 

pob sioe Nadolig, a gall 

rieni eu gwylio ar ein 

sianel ysgol” (Athro, 

Castell-Nedd Port Talbot)

9 – Cyngerdd Ysgol 

gwisgoedd

Mae gwisgoedd cyngerdd 

ysgol yn medru 

ychwanegu pwysau at 

gyllid teulu. Pa adnoddau  

ysgol neu ddillad gallwch 

ddefnyddio er mwyn 

sicrhau gall pob plentyn 

gymryd rhan yn y Sioe 

Nadolig? Mae rhai 

ysgolion yn cynnal yr un 

cyngerdd bob blwyddyn er 

mwyn ail ddefnyddio’r 

casgliad o wisgoedd. 

Efallai y bydd eich 

archfarchnad leol yn 

fodlon rhoi’r gwisgoedd 

heb eu gwerthu fel rhodd. 

“Mae cyngherddau 

nadolig a’r gwisgoedd 

sydd eu hangen yn gallu 

achosi problemau i rieni. 

Mae’n braf gweithio mewn 

ysgol sy’n darparu pob un 

o’r gwisgoedd i’r plant.” 

(Athrawes, Castell-Nedd

Port Talbot)

10 – Diwrnod Siwmper 

Nadolig

Mae Diwrnod Siwmper 

Nadolig yn gallu fod yn 

ddrud, gan fo’r siwmperi 

yn eitemau costus y gellir 

eu gwisgo ond am gyfnod 

cyfyngedig ac yn aml 

maent yn rhy fach pan 

fo’u hangen eto. Mae rhai 

ysgolion wedi 

mabwysiadu dathliadau 

amgen, megis plant yn hel 

hen crysau-t a’u haddurno 

gyda phaent a deunydd 

crefft.

"Efallai pe bai gennych 

siwmper plaen arferol, un 

gwyn, fe allech wneud 

rhywbeth crefftus, gallwch 

addurno eich siwmper 

eich hun, hen grys-t nad 

ydych chi'n ei ddefnyddio 

mwyach" (Disgybl CA2)

11 – Cymorth ariannol 

lleol

Gall fod yn ddefnyddiol 

iawn atgoffa teuluoedd yn 

aml o’r cymorth ariannol 

sydd ar gael gan 

Lywodraeth Cymru, gan 

gynnwys, Taliadau Tai yn 

ôl Disgresiwn, Cronfa 

Cymorth Dewisol, neu’r 

Cynllun cymorth 

hunanynysu. Gall 

teuluoedd dderbyn 

cymorth i wneud cais am 

gyllid drwy dîm budd-

daliadau lles yr awdurdod 

lleol.

“Yn aml mae costau ar 

gyfer apeliadau bocs 

esgidiau, apeliadau banc

bwyd, dim bod gofyn bob 

tro ond ma fe’n bwysedd 

ychwanegol i rieni” 

(Rhiant, Sir Gâr)

12 – Gwaith Partneriaeth

Gallwch fanteisio ar 

bartneriaethau eich 

cymuned leol fel adnodd 

defnyddiol yn y cyfnod cyn 

Nadolig. Efallai gall 

hyrwyddwyr cymunedol 

sy'n gweithio yn eich 

archfarchnadoedd lleol 

helpu gyda gwobrau raffl, 

hamperi neu adnoddau 

crefft.

“[Gallai’r ysgol] roi het 

goch i ni. A gallech chi 

wneud eich het Nadolig 

eich hun; het Siôn Corn 

gyda phompoms a stwff 

gan ddefnyddio pethau 

sydd yn yr ysgol... gallech 

ei bersonoli a'i wisgo 

drwy'r dydd" (Disgybl 

CA2)

https://www.gov.uk/government/publications/claiming-discretionary-housing-payments/claiming-discretionary-housing-payments
https://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
https://gov.wales/find-your-local-authority-apply-self-isolation-payment
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13 – Cinio Nadolig

Gwnewch yn siwr bod pob 

disgybl yn rhan o’r dathlu 

yn ystod cinio Nadolig yr 

ysgol, p’un a ydynt wedi 

dewis cinio neu 

frechdanau. Mae rhai 

ysgolion yn sicrhau bod 

pob disgybl yn cael 

cracers Nadoig. 

"Pe byddech chi'n tyfu 

allan o'ch siwmper 

Nadolig byddech chi'n ei 

rhoi i rywun arall, maen 

nhw fel arfer yn ffitio am 

un neu ddwy flynedd... 

mae fy ffrind sy'n dalach 

ac yn hŷn na fi yn rhoi ei 

hen ddillad i mi." (Disgybl 

CA2)

14 – Ffair Nadolig

Os yw’r CRhA yn meddwl 

cynnal ffair Nadolig eleni, 

sut all eich ysgol sicrhau 

bod pawb yn medru 

mynychu a chymryd 

rhan? Oes unrhyw 

weithgareddau sy’n rhad 

ac am ddim i ddisgyblion 

nad ydynt yn dod ag arian 

poced i’r ysgol?

“Mae’r parti Nadolig,

cyngerdd Nadolig, 

gwisgoedd y cyngerdd 

Nadolig, tocynnau’r 

cyngerdd Nadolig, y Ffair 

Nadolig, rafflau, anrhegion 

i’r athrawon, rhoddion i’r 

hamperi, diwrnod siwmper 

Nadolig… mae’r rhestr yn 

ddiddiwedd!” (Rhiant, 

Pen-y-bont ar Ogwr)

15 – Disgo Nadolig

Ystyriwch ffyrdd o sicrhau 

bod pawb yn gallu cymryd 

rhan yn disgo'r Nadolig. 

Mae rhai ysgolion yn 

cynnal y disgo yn ystod y 

diwrnod ysgol fel y gall 

disgyblion fynychu yn eu 

gwisg ysgol. Bydd staff yn 

sicrhau, er bod elfen o 

godi arian ynghlwm wrth 

bethau fel losin, bod y 

plant yn cael bag o losin 

yn ddiymdroi felly ni 

fyddai'r plant eraill yn 

ymwybodol o hynny

"Fel arfer mae 'na goeden 

yn y gornel ac fel arfer 

rydyn ni'n tynnu lluniau, 

byddai Miss yn rhoi bocs 

siocled i ni ac mae Siôn 

Corn yn eistedd yn y 

gornel"  (Disgybl CA2)

16 – Traddodiadau’r 

Plygain

Mae amryw o syniadau ar 

gyfer disgyblion nad ydynt 

yn dathlu’r Nadolig i’w 

darganfod ar Hwb; Fel

rhan o hen draddodiadau 

Cymreig y plygain gallai’r 

disgbylion gwneud afal 

calennig gyda brigau ag 

afalau’r ysgol, neu hyd yn 

oed y Fari Lwyd!

“Dw i wrth fy modd bod y 

plant yn dysgu am hen 

draddodiadau’r Plygain yn 

yr ysgol, megis Calennig 

a’r Fari Lwyd. Ma nhw’n 

llawn stori am y ddefod o 

ymweld a chartrefi 

cymdogion a chanu hen 

benillion, Pwnco o nhw’n 

galw fe! Ma nhw ‘di bod 

yn dysgu rhai ohonynt yn 

yr ysgol. Bendigedig! 

(Rhiant, De Cymru)

17 – Parti Nadolig

Gwnewch yn siwr bod 

digon o amser gyda 

theuluoedd i baratoi ar 

gyfer y parti Nadolig, yn 

enwedig os ydych yn 

gofyn bod disgyblion yn 

dod a rhywbeth neu yn 

gwisgo dillad parti. Sut 

allwch chi leihau neu 

ddileu costau sy'n 

gysylltiedig â'r parti? A 

oes angen dillad parti? 

“Fel arfer fi sy’n talu am 

bartïon Nadolig y 

dosbarth, ond eleni ‘da ni 

am gynnal brecwast gyda 

Siôn Corn, bydd dim cost 

i’r plant, fe wnai barti 

iddyn nhw hefyd.” (Athro, 

Rhondda Cynon Taf)

18 – Canu carolau

Yn hytrach na gofyn i rieni 

a theuluoedd gyfrannu at 

godi arian eleni, beth am 

gysylltu â'ch cyngor lleol, 

archfarchnad neu eglwys i 

weld a allai plant ganu 

carolau yn y gymuned i 

godi arian ar gyfer eich 

ysgol?

"Gallai fod â stondin a gall 

pobl ddod â hen siwmperi 

Nadolig i mewn. Byddent 

yn fawr ac yn fach fel y 

gallai pobl feddwl a dweud 

bod angen un arnynt. 

Rwy'n credu ein bod wedi 

gwneud hynny o'r blaen." 

(Disgybl CA2)

19 – Cerdiau ac 

anrhegion ar gyfer 

teuluoedd

Ystyriwch effaith ariannol 

cysylltu â chwmnïau 

allanol i ddylunio cardiau 

Nadolig dosbarth, neu 

anrhegion i rieni. Mae'r 

costau hyn yn aml yn 

bwysau ariannol 

ychwanegol i lawer o 

deuluoedd. Allech chi 

ddarparu deunyddiau ac 

amser i ddisgyblion 

wneud cardiau neu 

anrhegion i'w teuluoedd 

yn lle hynny?  

"Mae ein hysgol nawr yn 

gwneud siop lle rydych 

chi'n talu i ganiatáu i'ch 

plant brynu anrheg i chi. 

Mae'n syniad hyfryd, ond 

mae'n costio ffortiwn! Yn 

enwedig pan fydd 

gennych fwy nag un“

(Rhiant, Y Canolbarth)

https://resources.hwb.gov.wales/VTC/ngfl/2007-08/history/irf14/index.html
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20 –Rhoddion diwedd 

tymor

Os yw plant a theuluoedd 

am ddangos eu 

gwerthfawrogiad o’r 

athrawon, a allech ddod o 

hyd i ffyrdd o wneud 

hynny heb ddod ag 

anrhegion i mewn? Er 

enghraifft, gellid gofyn i 

deuluoedd roi rhodd i'r 

banc bwyd neu achos a 

ddewiswyd gan yr 

athrawon, gyda rhoddion 

yn cael eu casglu mewn 

ardal ganolog yn yr ysgol 

fel na all disgyblion nodi 

pwy sy'n gwneud rhodd.

“Lle bo pawb yn prynu 

siwmper i wisgo, gallen ni 

wneud cardiau ‘Dolig yn 

lle” (Disgybl CA2)

21 – Cymorth i 

deuluoedd

Efallai na fydd rhai 

disgyblion yn cael llawer o 

anrhegion (neu unrhyw 

rai) os yw eu teulu'n 

wynebu cyfnod anodd 

iawn yn ariannol. Gallai'r 

ysgol ddefnyddio 

rhywfaint o arian i brynu 

rhodd fach i bob plentyn. 

Mae nifer o gadwyni'r 

stryd fawr yn cynnig 

swmp-bryniant o lyfrau 

darllen, neu gallech gael 

gafael ar roddion gan 

Dolly’s Imagination 

Library neu Book Trust 

Cymru.

"Mae cyngherddau 

Nadolig allan o oriau ysgol 

yn golygu bod angen 

meddwl am gludiant, 

amser bant o'r gwaith. ‘Wi 

bob amser ‘di teimlo’n 

rhwystredig am y 

disgwyliad sy ‘na i fforddio 

pethau." (Rhiant, Sir Gâr)

22 – Dosbarthu cardiau

Mae cardiau Nadolig yn 

gost diangen i lawer. 

Caniatewch bod 

disgyblion yn dosbarthu 

eu cardiau tu fas i’r stafell 

ddosbarth, neu rhowch 

amser ac adnoddau fel 

bo’r disgyblion yn medru 

creu cardiau ar gyfer eu 

cyfoedion neu ysgrifennu 

lythyr gwerthfawrogiad.

“Mae rhai crefftau Nadolig 

yn gofyn am gyfraniad i 

dalu am ddeunyddiau, yn 

yr un modd, mae hyn yn 

aml yn disgyn ar athrawon 

os nad rhieni” (Rhiant, Y 

Canolbarth)

23 – Paratoi ar gyfer y 

tymor newydd

Er mwyn sicrhau nad oes 

unrhyw blentyn yn teimlo 

allan ohoni ar ôl gwyliau'r 

Nadolig, ystyriwch sut y 

gallwch ofyn cwestiynau 

sy'n canolbwyntio ar 

weithgareddau'r ysgol yn 

hytrach na'u profiadau 

cartref. Er enghraifft, 

gofyn 'beth ydych chi'n 

edrych ymlaen ato y 

tymor hwn?’ yn hytrach na 

‘beth gawsoch chi dros y 

Nadolig?’

"Mae'r ysgol weithiau'n 

gofyn am flaendaliadau ar 

gyfer tripiau Blwyddyn 

Newydd, y gellid eu 

cyfathrebu'n hawdd mewn 

llythyr ym mis Medi neu 

hyd yn oed cyn gwyliau’r 

Haf i helpu pobl i gynilo." 

(Rhiant, Castell-nedd Port 

Talbot)

24 – Rhoddion ymhlith y 

staff

Gall diwedd y tymor hefyd 

fod yn anodd i lawer o 

staff yr ysgol. Gall dileu'r 

disgwyliad o roi rhoddion 

ymhlith cydweithwyr fod o 

gymorth. Er enghraifft, 

gallech ystyried rhedeg 

Siôn Corn Cyfrinachol gan

gyfyngu’r cost i ychydig o 

bunnoedd.

“Does na ddim pwysau i 

brynu rhoddion. Dyw’r 

[staff] ddim yn sôn 

amdano, dim ond i weud 

‘plis peidwch a hala eich 

plant mewn gydag 

anrhegion, sa ni moen 

nhw’. A ma nhw’n glyfar 

iawn yn cuddio tu ôl y 

polisi. ‘Dydyn ni ddim ynd 

cael derbyn rhoddion 

gennych’ “ (Rhiant)

25 – Diwrnod y Nadolig

Nadolig Llawen i chi gyd

Am ragor o syniadau ar 

sut i leihau a dileu 

rhwystrau cost drwy gydol 

blwyddyn academaidd 

2021-22 ewch at ein 

Calendr Cost y Diwrnod 

Ysgol.

https://imaginationlibrary.com/uk/
https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/booktrust-cymru/
https://cpag.org.uk/calendr-cost-y-diwrnod-ysgol-2021-22

