
Pam mae chwarae’n bwysig 

Ar adeg pan fo angen dod o hyd i arbedion effeithlonrwydd sylweddol ar draws yr 

Awdurdod Lleol, mae’r holl feysydd gwasanaeth yn cael eu herio a’u holi ac mae’n 

ofynnol iddynt gyfiawnhau parhau i gael cyllid. Mae’r Papur Briffio hwn yn rhoi sail 

resymegol ynghylch pam mae chwarae’n bwysig i blant a pham mae’n hanfodol 

parhau i fuddsoddi.  

Ni ellir tanbrisio chwarae plant – trwy chwarae mae plant yn datblygu sgiliau bywyd 

hollbwysig, mae chwarae’n cyfrannu at iechyd cymdeithasol, corfforol, deallusol ac 

emosiynol/meddyliol plant. 

Cymdeithasol: Mae’n cynyddu empathi, tosturi, rhannu; yn gwella sgiliau di-eiriau 

ac yn cynyddu canolbwyntio ac ymlyniad.  

Corfforol: Mae’n cynyddu amrywiaeth o sgiliau (ystwythder, cydlynu, cydbwysedd, 

hyblygrwydd, sgiliau echddygol manwl a bras. Mae ffordd o fyw eisteddog plant a 

diffyg gallu i achub ar gyfleoedd chwarae yn cyfrannu at y cynnydd brawychus mewn 

gordewdra ymysg plant; mae 26.2% o blant 4-5 oed yn Sir Gaerfyrddin dros eu 

pwysau neu’n ordew. Mae plant anabl yn arbennig yn wynebu rhwystrau wrth geisio 

manteisio ar gyfleoedd chwarae. 

Deallusol: Mae chwarae’n cael effeithiau cadarnhaol ar yr ymennydd ac ar allu 

plentyn i ddysgu. Mae’n cyfrannu at greadigrwydd, meddwl haniaethol, dychymyg, 

datrys problemau, empathi, gweld pethau o wahanol bersbectif a meistroli 

cysyniadau newydd 

Iechyd Meddyliol / Emosiynol: Mae’n creu hwyl, mwynhad, cariad at fywyd, 

rhyddhau egni, lleihau tensiwn. Mae ymchwil yn dangos bod profiadau chwarae o 

ansawdd da yn helpu i wella iechyd meddwl plant. Dywedodd y Sefydliad Iechyd 

Meddwl fod cyfleoedd cyfyngedig i blant chwarae yn yr awyr agored, neu i gymryd 

rhan mewn prosiectau chwarae dan oruchwyliaeth, yn ffactor achosol yn y cynnydd 

mewn afiechyd meddwl ymysg plant a phobl ifanc. Dros y 4 blynedd diwethaf, mae 

nifer y plant sydd wedi cael eu hatgyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl ledled 

Cymru wedi mwy na dyblu. 

Tlodi Plant: Mae cyfleoedd chwarae hygyrch o ansawdd da’n helpu i leihau 

effeithiau tlodi ar fywydau plant a phobl ifanc ac maent hefyd yn ffordd o leihau’r 

anghydraddoldebau rhwng plant sy’n byw mewn teuluoedd a all fforddio 

gweithgareddau chwarae costus a rhai na allant ac felly lleihau tlodi profiad i bob 

plentyn. Yn ei dogfen Strategaeth Tlodi Plant Cymru (2011), mae Llywodraeth 

Cymru’n cydnabod yr hawl i chwarae a’i gyfraniad at ddatblygiad a gwytnwch plant. 

Mae’r strategaeth yn rhoi pwyslais ar chwarae fel rhan hanfodol o ddatblygiad plant 

ac yn rhywbeth sy’n gallu bod yn ffactor amddiffynnol cryf ym mywydau plant. Gall 

chwarae gysgodi plant rhag agweddau negyddol tlodi, a chaniatáu iddynt ddatblygu 

eu gwytnwch yn erbyn anawsterau ac ansicrwydd yn eu bywydau.  

I blant, mae chwarae’n hawl sylfaenol ac yn rhan annatod o’u plentyndod. Fel 

penderfynwyr mae dyletswydd arnom i roi sylw i’r hawl sylfaenol hon trwy sicrhau y 

darperir cyfleoedd chwarae hygyrch a chynhwysol i bob plentyn yn Sir Gaerfyrddin. 


