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Eich plentyn a chwarae 
gemau ar-lein: yr hyn y 
mae angen i chi ei wybod



Fel llawer o bethau eraill y mae plant yn eu gwneud ar-lein, mae chwarae 
gemau wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ers dechrau pandemig COVID-19, 
o ganlyniad i dreulio mwy o amser yn y cartref a chyfyngiadau ar gyswllt 
cymdeithasol corfforol. 

Yn debyg i lawer o weithgareddau eraill ar-lein, ceir agweddau cadarnhaol a negyddol ar 
chwarae gemau. Fodd bynnag, mae mwy a mwy o bobl yn anghytuno â’r farn gyffredinol bod 
gemau i blant yn beth negyddol i raddau helaeth, wrth i fwy o bobl werthfawrogi’r agweddau 
cadarnhaol cysylltiedig. Yn dibynnu ar y gemau dan sylw, mae’r rhain yn cynnwys: 

•  Cefnogi ymdrechion i feithrin amrywiaeth 
eang o sgiliau gwybyddol ac echddygol 

•  Datblygu rhinweddau megis meddwl strategol, 
rhesymoli, datrys problemau a dyfalbarhad 

•  Annog creadigrwydd

•  Addysgu sut i weithio mewn tîm, yn achos 
llawr o Gemau Chwarae Rôl Ar-lein i Nifer 
Enfawr o Chwaraewyr (MMORPGs neu MMOs)

•  Addysgu cystadleurwydd, unwaith eto yn 
achos gemau i nifer o chwaraewyr

•  Cymdeithasu â ffrindiau, yn enwedig wrth 
wneud hynny pan fydd gwneud hynny yn 
bersonol yn heriol oherwydd cyfyngiadau 
amrywiol.  

•  Dysgu gwerth arian a’i wario’n ddoeth.

Mae’r holl rinweddau hyn yn hanfodol wrth chwarae gemau yn ogystal ag wrth sicrhau bod ein 
pobl ifanc yn barod ar gyfer bywyd yn y dyfodol. 

Hefyd, fel diwydiant, mae datblygu gemau yn aml yn arwain y ffordd ym maes technoleg, gyda 
dulliau arloesol o ran ymarferoldeb a nodweddion yn ymddangos mewn nwyddau defnyddwyr 
eraill, yn ogystal â’r sector amddiffyn, y sector cyfathrebu a llawer mwy. Mae chwarae gemau yn 
galluogi plant i ddeall a chroesawu’r esblygiad hwn a’i fanteision. 

Ar wahân i’r manteision amlwg iawn, mae chwarae gemau wedi bod yn allweddol i lawer o bobl 
ifanc yn ystod y cyfnodau clo, gan leddfu eu difl astod a chefnogi eu llesiant parhaus yn ystod 
cyfnod o ansicrwydd a tharfu. 

#gaming4good

Eich plentyn a Gaming4Good

Gweithio gyda’ch plentyn
Edrychwch ar y canfyddiadau hyn o arolwg Ofcom ar ddefnydd 
o’r rhyngrwyd yn 2020*, yn seiliedig ar ymatebion plant:

•  Roedd tua 7 o bob 10 o blant rhwng 5 a 15 oed yn chwarae gemau ar-lein 

• Treuliwyd mwy o amser yn chwarae gemau yn ystod diwrnod arferol 

•  Roedd 22% o blant rhwng 8 a 15 oed ond yn sgwrsio â phobl roeddent 
yn eu hadnabod drwy chwarae gemau 

Pwysleisiodd yr ymchwil hon, ac arolwg rhieni newydd YouGov ar gyfer Get Safe Online**, bod 
pwysau i wario arian wrth chwarae gêm yn un o’r pryderon cyffredin ymhlith rhieni. Datgelodd ein 
harolwg bryderon hefyd fod plant yn treulio gormod o amser yn eistedd yn llonydd wrth chwarae 
gemau yn lle gwneud ymarfer corff. 

Fodd bynnag, awgrymodd rhai o’r ymatebion i arolwg Get Safe Online y gall yr hyn y mae rhieni’n 
ei ddeall am weithgarwch chwarae gemau ar-lein eu plant fod yn wahanol iawn i’r hyn y mae eu 
plant yn ei wneud mewn gwirionedd. 

Mae’n bwysig iawn eich bod yn deall ac yn cefnogi diddordeb eich plentyn mewn chwarae gemau 
ar-lein. Fel llawer o rieni, efallai na fydd gennych lawer o ddiddordeb mewn chwarae gemau 
eich hunain, os o gwbl, ond mae pethau y gallwch eu gwneud i’w hannog i ddod o hyd i’r gemau 
gorau, yn ogystal â’u helpu i osgoi’r agweddau negyddol y soniwyd amdanynt uchod. Pwy a ŵyr, 
mae’n bosibl y byddwch yn dod o hyd i gêm rydych chi’n ei hoffi  hefyd.

* Children and parents: media use and attitudes report 2020/21, Ofcom
** Arolwg YouGov Gaming4Good Mai 2021

Beth yw’r risgiau?
•  Mae’r risgiau y mae plant sy’n chwarae gemau 

ar-lein yn eu hwynebu yn deillio’n bennaf o’r 
nifer mawr o bobl yn y DU a thramor sydd 
hefyd yn chwarae, y cyfyngiadau gofynnol 
dan sylw a’r ffaith nad ydynt yn chwarae 
wyneb yn wyneb. 

•  Gall peryglon pobl ddieithr beri risg i 
ddiogelwch y plentyn, neu risg o dwyll 
ariannol neu ddwyn hunaniaeth i chi, os bydd 
eich plentyn yn rhannu gwybodaeth bersonol 
ar-lein yn ormodol. Mae seiberdroseddwyr 
hefyd yn defnyddio llwyfannau a fforymau 
chwarae gemau i recriwtio pobl ifanc ar 
gyfer gweithgareddau anghyfreithlon, megis 
codio maleiswedd a gwyngalchu arian, ac 
mae rhywfaint o radicaleiddio yn dechrau ar 
lwyfannau chwarae gemau.

•  Chwarae gemau gyda sgôr oedran amhriodol, 
gan eu hamlygu i gynnwys ymosodol a 
rhywiol, a chynnwys anaddas arall o bosibl. 

•  Chwarae gemau sydd naill ai’n cyfeirio at 
hapchwarae, neu’n cynnwys hapchwarae, 
er enghraifft, i ragfynegi canlyniadau neu 
ennill arian.

•  Mynd i ddyled (er enghraifft, ar eiddo mewn 
gemau/prynu mewn apiau), ar eich cerdyn 
credyd o bosibl. 

•  Treulio gormod o amser yn chwarae gemau, 
ar draul cyswllt cymdeithasol, ymarfer corff a 
gwaith cartref, a risgiau iechyd posibl. 

Cadw eich plentyn yn 
ddiogel wrth chwarae 
gemau ar-lein 
•  Gweithiwch gyda’ch plentyn i ddod o 

hyd i’r gemau gorau ar gyfer ei oedran, ei 
ddiddordebau a’i bersonoliaeth.

•  Cymerwch ran yn chwarae gemau ar-lein 
gyda’ch plentyn o bryd i’w gilydd ac ar hap. 
Bydd hyn yn rhoi syniad i chi o’r gemau mae’n 
eu chwarae a phwy mae’n cysylltu â nhw.

•  Dylech gael sgyrsiau agored a gonest â’ch 
plentyn am ei weithgarwch chwarae gemau 
ar-lein a’r risgiau cysylltiedig, gan gynnwys 
peryglon pobl ddieithr, bwlio a rhannu gormod 
o wybodaeth. Dywedwch wrtho nad yw pawb 
y bydd yn eu cyfarfod ar lwyfannau chwarae 
gemau yn dweud y gwir am bwy ydynt. 

•  Gosodwch derfynau a’u monitro ar gyfer 
faint o amser y mae eich plant yn ei dreulio yn 
chwarae gemau bob dydd a phob wythnos.

•  Gallwch lwytho rhywfaint o arian gwario yn 

eu gêm ymlaen llaw, ond unwaith y caiff ei 
wario, bydd wedi mynd.

•  Cadarnhewch sgorau oedran gemau PEGI 
(Gwybodaeth am Gemau Pan-Ewropeaidd) er 
mwyn sicrhau nad yw eich plant yn edrych ar 
gynnwys amhriodol. 

•  Peidiwch â rhoi mynediad i’ch plentyn i 
fanylion eich cerdyn talu oherwydd gall 
pethau ychwanegol fod yn gostus iawn.

•  Dylech bwysleisio i’ch plentyn y gall ddod 
atoch chi neu unrhyw oedolyn cyfrifol arall 
gydag unrhyw bryderon. Yn dibynnu ar ei 
oedran, gallech hefyd drafod sut i roi gwybod 
am bryderon i’r llwyfan chwarae gemau a/
neu’r heddlu.

Mae llawer mwy o wybodaeth am ymchwilio 
i’r gemau ar-lein y mae eich plentyn yn eu 
chwarae a’r gemau y gallai eu chwarae – gan 
gynnwys cynnwys, nodweddion, manteision, 
anfanteision a sgorau oedran – ar Family Video 
Game Database yn www.taminggaming.com 

Gallech hefyd gael copi oTaming Gaming, sef 
llyfr gan Andy Robertson, yr arbenigwr mewn 
chwarae gemau, sydd wedi bod yn helpu 
teuluoedd i gael y gorau o gemau fi deo ers 15 
mlynedd. 
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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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