
CWRICWLWM BLYNYDDOEDD CYNNAR KIDSLINGO
YSBRYDOLI PLANT I FWYNHAU IEITHOEDD
GAN DDYSGU TRWY CHWARAE



Mae ein rhaglen Ffrangeg, Sbaeneg a Chymraeg
arobryn yn cefnogi'r Fframwaith Cyfnod Sylfaen yn
llawn. 
Mae'r ffocws ar ddysgu hwyliog a naturiol yn
seiliedig ar chwarae gan ddefnyddio caneuon, gemau,
gweithredoedd, straeon a gadewch i ni esgus.
Rydym yn addysgu dros 20,000 o blant bob wythnos.
WMae gennym dri opsiwn ar gael i chi:

Dosbarthiadau dan do (ac yn yr awyr agored pan
fo'r tywydd yn caniatáu)
Dosbarthiadau rhithwir byw
Fideos wedi'u recordio

 gwybodaeth am kidslingo



RHAGLEN AROBRYN
Rydym wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys
Gweithgaredd Creadigol ac Academaidd a
Hoffir Fwyaf yn y Deyrnas Unedig, fel y
pleidleisiwyd drosto gan dros 80,000 o rieni a
gofalwyr.
Rydym yn aelodau achrededig AUR 5 seren o'r
Gymdeithas Gweithgareddau Plant, yn
hyrwyddo safonau uchel mewn dosbarthiadau
plant ledled y Deyrnas Unedig.



Ieithyddion arbenigol
Wedi cael gwiriad trylwyr y DBS
Wedi eu hardystio yn 'Ddiogel i
ddychwelyd i'r gwaith'
Wedi eu hyfforddi i reoli Covid a
heintiadau
Yn dilyn asesiadau risg llym ac
arferion gweithio 'diogel o ran 

Mae Athrawon Kidslingo yn:

     covid'



Y DEWIS O
DDOSBARTHIADAU



Cyfnod canolbwyntio
Sgiliau gwrando
Cyfathrebu a siarad
Chwarae Dychmygus
Hunan-ymwybyddiaeth
Hunan-hyder

Dosbarthiadau Ffrangeg, Sbaeneg a
Chymraeg hwyliog wyneb yn wyneb.

Ym mhob dosbarth rydym yn datblygu:



‘Cyfnod cyn-ysgol Fforest’ yn yr awyr agored

Sesiynau darganfod tymhorol
·Caneuon a straeon anifeiliaid y coetir
·pwnc bwystfilod bach gan gynnwys ioga trychfilod

Gall Kidslingo eich helpu i wneud y mwyaf o effaith yr
amgylchedd awyr agored ac integreiddio dysgu iaith â
natur.



disbarthiadau byw trwy Zoom
fideos wedi'u recordio ymlaen
llaw ar gael i'w gwylio sawl
gwaith trwy 1 wythnos

gwersi rhithwir
mae miloedd a blan 0-5 oed wedi bod
yn dysgu ar-lein gyda kidslingo. eich
dewisiadau o ran dosbarthiadau yw:



 

Datganiad o
fwriad Kidslingo 



Trosolwg o'r cwricwlwm
Crynodebau o'r pynciau
Deunydd arddangos

DATGANIAD O FWRIAD KIDSLINGO 
Mae rhaglen iaith Kidslingo yn bwydo i
feysydd allweddol dysgu a datblygu'r
blynyddoedd cynnar. 

Darperir deunyddiau 'parod i arolygiad'
ESTYN:



Deunyddiau generig ac ar sail pwnc 
yn cael eu cyflenwi i gwsmeriaid.



 Buddion
allweddol ac
Adolygiadau



Cynnydd profedig mewn datblygiad gwybyddol
gan gynnwys ehangu cyfnod canolbwyntio a
chof sgiliau.
Mae dosbarthiadau rhyngweithiol, hwyliog yn
helpu'r plant i dyfu mewn hunanhyder a rhoi
hwb i greadigrwydd naturiol y plant.
Mae'n hyrwyddo golwg ehangach ar y byd ac
agwedd gadarnhaol tuag at ieithoedd a
diwylliannau eraill.
Mae'n rhoi hwb i ddatblygiad yr iaith 

Buddion allweddol i'r plant

    frodorol 



Gwella datblygiad y iaith frodorol a sgiliau
cyfathrebu cyffredinol.
sgiliau gwrando a chyfnod canolbwyntio
Cynnydd mewn hunanhyder a sgiliau
cymdeithasol
Cyfle i brofi amgylchedd iaith cyfoethog
Cyfalaf diwylliannol gwell drwy olwg
ehangach ar y byd, gan gefnogi eu rolau fel
dinasyddion byd-eang effeithiol.

Buddion allweddol i'r plant

 



gwefan gemau
am ddim 



“Mae'r plant yn y feithrinfa wedi elwa'n fawr
o'u gwersi iaith wythnosol.
Mae arddull addysgu Kidslingo yn eu galluogi i
gael hwyl, wrth ddysgu trwy gemau a
cherddoriaeth. Mae rhieni wedi dweud bod eu
plant wedi bod yn ddigon hyderus i ddefnyddio’r
hyn y maent wedi ei ddysgu ar eu gwyliau. Mae'r
plant ym mhob un o'n 15 lleoliad yn cael
dosbarthiadau bob wythnos gyda Kidslingo ac
wedi gwneud dros yr 8 mlynedd diwethaf.”
perchennog a chyfarwyddwr meithrinfa 
(15 lleoliad)



“Mae'r plant yn awyddus iawn i
fynd i'r grŵp Ffrangeg. Maent yn
mwynhau'r dawnsio a'r canu
rhyngweithiol yn fawr. Mae’r
plant yn defnyddio'r Ffrangeg a
ddysgwyd i gyfrif y camau yn
Ffrangeg yn ddigymell.”
adroddiad estyn, Ion 2020



Archebwch sesiwn blasu am
ddim, heb unrhyw

rwymedigaeth i weld hud
Kidslingo ar waith.

 


