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Eich plentyn 
a’r cyfryngau 
cymdeithasol. 

A yw eich plentyn yn bod 
yn driw iddo ei hun? 



Cymerwch funud i ystyried eich teimladau, 
fel oedolyn, pan fyddwch yn gweld rhai o’r 
sylwadau a’r delweddau y mae pobl eraill 
ar y cyfryngau cymdeithasol yn eu postio 
amdanyn nhw eu hunain.  

“Pam nad ydw i’n edrych cystal â hynny?”

“Mae’r unigolyn hwnnw’n deneuach/mwy 
cyhyrog na fi /Mae gan yr unigolyn hwnnw 
fwy o liw haul na fi .” 

“Sut y gall yr unigolyn hwnnw fforddio car 
newydd?” 

“Pam dydyn ni ddim wedi cael gwyliau ers 
tair blynedd?” 

“Mae hi bob amser yn ymddangos fel petai’n 
cael amser gwych.”

Nawr, ystyriwch sut y gallai eich plentyn 
ddelio â’r hyn y mae’n ei weld ar y cyfryngau 
cymdeithasol ac yn ymateb iddo, o gofi o mai 
ychydig o brofi adau bywyd sydd ganddo a’i 
ffydd gynhenid bod yr hyn y mae eraill yn ei 
ddweud yn wir ac yn gytbwys. Mae’n bosibl 
y byddai’n teimlo’n anfodlon, yn rhwystredig, 
yn eiddigeddus neu hyd yn oed yn ddig, a 
allai effeithio ar ei ymddygiad, ei lesiant 
         meddyliol a hyd yn oed ei iechyd 
             corfforol. 

Ni ddylai hynny fod yn syndod i chi. Mae’n 
debyg nad eich ffrindiau chi yw’r bobl y mae 
eich plentyn yn eu gweld ar eu llwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol, ac nid enwogion 
o Hollywood mohonynt ychwaith. Eu 
ffrindiau, eu perthnasau a’u cyd-ddisgyblion 
nhw ydynt, yn ogystal â grwpiau neu, yn 
gynyddol, ddylanwadwyr sy’n targedu grŵp 
oedran eich plentyn yn benodol gydag 
uchafbwyntiau wedi’u golygu o’u bywydau 
eu hunain, weithiau drwy ychwanegu 
hidlwyr delweddau.

Gall yr angen am ddilysiad, cydymffurfi aeth 
a phoblogrwydd fod yn gryf iawn i berson 
ifanc, gan arwain at fod yn agored i niwed 
yn wyneb yr hyn y mae’n ei wynebu bob 
dydd ar y cyfryngau cymdeithasol, yn aml yn 
ddiarwybod i’w rieni. 

Wrth gwrs, mae’n gwbl bosibl bod pobl sy’n 
postio am yr amser gwych y maen nhw’n 
ei gael, pa mor dda yw eu  canlyniadau 
arholiad neu pa mor rhyfeddol y maen 
nhw’n edrych yn gwthio eu teimladau a’u 
profi adau negyddol eu hunain o’r neilltu. 
Pwy a ŵyr y tu ôl i’r sgrin. Ond nid yw hyn 
yn helpu llesiant eich plentyn, ac ni fydd 
ychwaith yn ei atal rhag gwneud yr un 
peth â’i ffrindiau, ei gyd-ddisgyblion a’r 
dylanwadwyr hynny. 
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Sut i helpu’ch plentyn i fod yn driw 
iddo’i hun ar y cyfryngau cymdeithasol?

Mae’r cyngor hwn yr un mor berthnasol i 
lwyfannau fel ffrydio fi deos a gwefannau 
rhannu lluniau, llwyfannau gemau ac 
ystafelloedd sgwrsio.

•  Cymerwch y cyfryngau cymdeithasol o ddifrif a 
pheidiwch byth â diystyru’r rhan y maent yn ei 
chwarae ym mywyd eich plentyn. Cofi wch nad 
oedd y rhan fwyaf o blant yn gyfarwydd â byd 
cyn y cyfryngau cymdeithasol. 

•  Cofi wch fod delweddau’n gryf iawn, ac felly 
gallant fod yn fwy credadwy – a chofi adwy – 
i’ch plentyn.

•  Cymerwch yr amser i siarad â’ch plentyn, gan 
sicrhau eich bod wir yn gwrando ar yr hyn y 
mae’n ei ddweud wrthych. Peidiwch â gwthio 
ei brofi adau i’r cyrion. Gofynnwch sut y mae 
rhai pethau y mae’n eu gweld ar-lein yn 
gwneud iddo deimlo. Gofynnwch pam y mae 
‘hoffi ’ neu ‘rhannu’ deunydd ar y cyfryngau 
cymdeithasol yn bwysig. Gwnewch yn siŵr eich 
bod ar gael bob amser i wrando, a byddwch yn 
gefnogol ac yn anfeirniadol.

•  Awgrymwch i’ch plentyn y dylai feddwl am 
y cyfryngau cymdeithasol yn fwy beirniadol, 
megis a yw’n meddwl bod delweddau 
wedi’u haddasu, a beth oedd y cymhelliant 
gwirioneddol dros bostio’r ddelwedd neu’r sylw.

•  Esboniwch ei bod yn llawer gwell i’ch plentyn 
gael ei dderbyn am bwy ydyw yn hytrach 
na fersiwn ddelfrydol. Dylech arwain drwy 
esiampl ar eich gwefannau cymdeithasol eich 
hun, yn enwedig os yw eich plentyn yn gallu 
gweld eich postiadau cymdeithasol.

•  Esboniwch pam ei bod yn bwysig meddwl cyn 
postio, a sicrhau bod yr hyn sy’n mynd ar-lein, 
yn aros ar-lein.

•  Gofynnwch a yw’r bobl y mae eich plentyn 
yn eu dilyn neu’n dod yn ffrindiau â nhw yn 
rhannu eu diddordebau a’u gwerthoedd, neu 
a yw am gael mwy o ddilynwyr neu ffrindiau 
na phawb arall. Gofynnwch beth mae’n ei 
hoffi  am y bobl hynny mewn gwirionedd.

•  Rydym yn dysgu drwy ein camgymeriadau. 
Esboniwch fod methu neu beidio â bod yn 
berffaith yn iawn, ac mae derbyn hynny a 
bod yn onest yn beth da, gan gynnwys ar y 
cyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn onest 
a siaradwch am hyn yng nghyd-destun eich 
methiannau neu’ch amherffeithrwydd eich 
hun, ond hefyd eich llwyddiannau i roi 
cymhelliant.

•  Dylech ganmol eich plentyn, nid yn unig am 
ei lwyddiannau ond am wneud ei orau. Bydd 
hyn yn helpu i godi ei hyder a’i hunan-barch 
a bod yn driw iddo’i hun ar y cyfryngau 
cymdeithasol.

•  Weithiau, bydd yn fuddiol i’ch plentyn gymryd 
seibiant o’r cyfryngau cymdeithasol. Nid cosb 
yw hon (ac ni ddylai gael ei hystyried yn gosb), 
ond cyfl e i fagu nerth newydd. Gall hefyd fod 
yn gyfl e gwych i ymgysylltu â ffrindiau yn y 
byd go iawn unwaith eto, yn enwedig ar ôl 
cymaint o gyfyngiadau yn ystod y cyfnodau clo 
gwahanol yn ystod pandemig COVID-19.

•  Trowch eich gair yn weithred. Ystyriwch 
eich gweithgarwch eich hun ar y cyfryngau 
cymdeithasol ac a yw’n gosod esiampl dda 
neu wael. Cwtogwch ar eich defnydd eich hun 
ym mhresenoldeb eich plentyn... bydd y ddau 
ohonoch wrth eich bodd yn treulio amser 
gyda’ch gilydd.

Sut mae’r hyn y mae eich plentyn yn ei weld ac yn 
ei wneud ar y cyfryngau yn gwneud iddo deimlo? 
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Get Safe Online

Get Safe Online yw’r ffynhonnell fwyaf blaenllaw 
o wybodaeth a chyngor ar ddiogelwch ar-lein 
yn y DU, i’r cyhoedd a busnesau bach. Mae’n 
bartneriaeth nid er elw rhwng y sector cyhoeddus 
a’r sector preifat sydd wedi’i chefnogi gan nifer 
o adrannau’r llywodraeth, asiantaethau gorfodi’r 
gyfraith a sefydliadau blaenllaw ym maes 
diogelwch y rhyngrwyd, bancio a manwerthu. 

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor diduedd 
arbenigol sy’n hawdd ei ddilyn ar ddiogelu eich 
hun, eich teulu, eich arian, eich dyfeisiau a’ch 
gweithlu, ewch i www.getsafeonline.org

Os byddwch yn credu eich bod wedi cael eich twyllo 
ar-lein, rhowch wybod i Action Fraud, sef canolfan 
genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll 
a seiberdroseddu, drwy ffonio 0300 123 20 40 neu 
drwy fynd i’r wefan www.actionfraud.police.uk

Yn yr Alban, gallwch roi gwybod am dwyll i 
Heddlu’r Alban drwy ffonio 101.
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