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GWEITHGAREDD RHANNU
Mae’n bwysig fod plant yn deall beth sy’n ddiogel i’w rannu ar-lein. Lluniwyd y

llyfr gweithgaredd hwn i gyd-fynd â ffilm ymgyrch Pwyllo Cyn Rhannu’r Gymdeithas
Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC) ‘Gwelais i dy, ‘willy’ di!’

Ydych chi’n dda am rannu?
Lliwiwch y gair sydd fwyaf addas at eich ateb.

Gallwch chi feddwl am bethau sy’n braf eu rhannu gyda theulu a ﬀrindiau?
Tynnwch luniau yn y blychau isod neu ysgrifennwch eiriau o’r pethau sy’n braf
eu rhannu. Mae’r box cyntaf yn ymwneud â rhannu geiriau caredig. Allwch chi
feddwl am bethau eraill sy’n braf i’w rhannu yn yr ysgol neu adref.
Meddyliwch am bethau y gallwch chi eu rhannu oddi ar-lein.

Geiriau caredig. Gallwch chi feddwl am un arall?
Rwyt ti’n
glyfar!

Rwy’n dy
hoffi di!

2

Gweithgaredd Rhannu
Ar-lein

Mae rhannu’n hwyl! Mae’n gallu bod yn hwyl pan mae pobl eraill yn
rhannu gyda ni!

Beth mae pobl yn rhannu ar-lein? Mae’n bwysig fod plant yn archwilio sut i rannu’n ddiogel
ar-lein. Trafodwch y weithgaredd ganlynol gydag oedolyn dibynadwy ar ôl gorffen.

Tynnwch luniau neu ysgrifennwch restr
o bethau mae pobl yn hoffi rhannu ar-lein.

Tynnwch gylch o gwmpas popeth na ddylech rannu ar-lein.

EICH LLEOLIAD
AR-LEIN
CYFEIRIAD
HOFF WEFAN

LLUNIAU DONIOL
GEIRIAU CAS
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GWAHODDIAD
PENBLWYDD
LLUNIAU HEB
GANIATÂD
OEDOLYN

Pwyllo Cyn Rhannu
Mae’n bwysig i bob un ddysgu’r ﬀordd orau i gadw’n ddiogel ar-lein.

Ni ddylent rannu unrhyw wybodaeth bersonol, megis eu cyfrineiriau, lluniau heb
ganiatâd, eu lleoliad neu unrhyw eiriau cas. Dylent ofyn am ganiatâd oedolyn cyn
rhannu lluniau ar-lein neu ar ddyfeisiau electronig.
Gwyliwch y ffilm fer hon o’r enw “Gwelais i dy ‘willy’ di”, sy’n rhan o ymgyrch
Pwyllo Cyn Rhannu’r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant.

Cymraeg - https://youtu.be/eB-xQVShDEc
Saesneg - https://youtu.be/iofMV1HVQOY

Beth ddigwyddodd?
Llenwch y bylchau er mwyn enwi pob cymeriad. Nesaf, tynnwch linell o bob
cymeriad yn y stori i’r hyn a wnaeth.

S_ _

Cadwodd y llun
ar ddyfais
ddigidol a’i anfon
at ffrindiau.

A_ _ _

Cafodd y syniad
o gymryd llun
personol a’i anfon
at ffrind.
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K_ _ _ _

Cafodd lun
personol
ohono wedi’i
dynnu am hwyl.

GWEITHGAREDD
WAL DEIMLADAU
1. Yn eich barn chi, sut oedd Sam yn teimlo pan sylweddolodd beth oedd wedi
digwydd i’r llun? Lliwiwch eiriau ar y wal eiriau’n felyn.
2. Yn eich barn chi, sut oedd Alex yn teimlo pan sylweddolodd beth oedd wedi
digwydd i’r llun? Lliwiwch eiriau ar y wal eiriau’n wyrdd.
3. Yn eich barn chi, sut oedd Katie’n teimlo pan sylweddolodd beth oedd wedi
digwydd i’r llun? Lliwiwch eiriau ar y wal eiriau’n goch.
4. Os oes modd defnyddio’r gair ar gyfer mwy nag un person, yna defnyddiwch
pob lliw mewn streipiau.
Gadawyd rhai briciau’n
wag er mwyn i chi nodi
teimladau eich hun.

embaras

ofnus

gofidus

blin
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crac
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pryderus

llethol

cynhyrfus
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Gwneud rhywbeth
yn wahanol!
Gwnaeth holl gymeriadau’r stori ddewisiadau gwael/sâl.
Drwy dynnu’r llun a’i anfon, gwnaeth Sam ddewis gwael/sâl.
Drwy gadw’r llun yn hytrach na’i ddileu, a’i anfon at ﬀrindiau, gwnaeth
Katie ddewis gwael/sâl.
Drwy ddangos ei rannau preifat er mwyn i Sam dynnu llun, gwnaeth
Alex ddewis gwael/sâl hefyd.

Meddyliwch beth allai’r cymeriadau yn y stori fod wedi’i wneud yn wahanol.
Llenwch y bylchau.
Beth allai Sam fod wedi’i wneud yn wahanol?

Gallai Sam fod wedi tynnu a phostio lluniau o’i _

__.

Gallwch chi awgrymu rhywbeth arall y gallai Sam fod
wedi’i wneud?

Beth allai Alex fod wedi’i wneud yn wahanol?

Dylai Alex fod wedi cadw ei rannau preifat yn B_ E _
Gallwch chi awgrymu rhywbeth arall y gallai Alex fod
wedi’i wneud

What could Katie have done diﬀerently?

Ni ddylai Katie fod wedi C _

D _ R llun.

Gallwch chi awgrymu rhywbeth arall y gallai Katie fod
wedi’i wneud

*

Dylech bob amser ddweud wrth oedolyn
dibynadwy os bydd unrhyw un yn anfon
llun atoch chi sy'n anghywir, neu sy’n
gofyn i chi anfon un atyn nhw!
6

_ AT.

HELP LLAW!
Tynnwch linell o gwmpas eich llaw ac ar bob bys, ysgrifennwch enw oedolyn yr
ydych yn ymddiried ynddynt y gallwch siarad ag ef/hi os ydych chi’n drist, yn ofnus,
neu’n poeni am rywbeth.

7

Pyramid rhannu
diogel
Gan ddefnyddio’r lluniau a’r datganiadau ‘rhannu’n ddiogel ar-lein’, torrwch y
lluniau allan a’u trefnu’n siâp pyramid. Rhowch y cyngor pwysicaf yn eich barn chi
ar gyfer aros yn ddiogel ar-lein yn agos at dop y pyramid.
Trafodwch eich dewisiadau gydag oedolyn yr ydych yn ymddiried yn.

P

Gofynnwch am
ganiatâd cyn
postio’r llun
ar-lein.

Dylech ond
rhannu lluniau
sy’n eich dangos
mewn golau
cadarnhaol.

Peidiwch byth â
rhannu lluniau
o’ch mannau
preifat.

Dywedwch wrth
oedolyn
dibynadwy os oes
unrhyw un yn
gofyn i chi rannu
llun personol.

Peidiwch byth â
rhannu rhywbeth
ar-lein a allai
frifo neu achosi
gofid i rywun
arall.

Gofynnwch i
riant neu ofalwr
cyn rhannu
rhywbeth
ar-lein.

Siaradwch ag
oedolyn dibynadwy
os oes rhywun yn
anfon rhywbeth
atoch sy’n achosi
gofid i chi.

Peidiwch byth â
rhannu
gwybodaeth
bersonol, fel eich
rhif ffôn, ar-lein.

Dylech ond rhannu
pethau y byddech
yn hapus i oedolyn
yr ydych yn
ymddiried
ynddynt weld.

Gosodwch eich
gosodiadau
preifatrwydd er mwyn
dangos pethau i’ch
ffrindiau yn unig er
mwyn rheoli pwy sy’n
gweld beth rydych
chi’n rhannu.
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CYMORTH A CHEFNOGAETH

Hwb
https://hwb.gov.wales/
parthau/diogelwchar-lein/

Rhywun ar dy ochr di
Someone on your side

https://www.meiccymru.org/cym/

Mewn argyfwng
gallwch

999
gan ofyn naill ai
am y

Frigâd Dân

Heddlu
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Ambiwlans

Mae mwy o adnoddau y gellir
eu lawrlwytho ar gael ar ein
gwefan hefyd!
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