Plant y blynyddoedd cynnar - syniadau ar sut i
gefnogi’u llesiant yn ystod argyfwng COVID-19
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Siarad â’ch plentyn am
COVID-19
Llun gan Eye for Ebony ar Unsplash

Gallwch chi helpu'ch plant trwy:
•
•
•
•
•

Esbonio pam y mae pethau'n digwydd
Eu hannog i ganolbwyntio ar bethau y gallant eu rheoli i gadw’u hunain yn
ddiogel, fel golchi’u dwylo a chadw’u pellter
Defnyddio lluniau a straeon i'w helpu i ddeall; gall syniadau haniaethol fod yn
anodd i blant ifanc
Bod yn amyneddgar ac ateb yr un cwestiynau drosodd a throsodd; efallai y
bydd angen i'ch plant ofyn yr un cwestiynau ichi sawl gwaith
Rhoi atebion syml, gonest, gan ateb ddim ond yr hyn y mae’ch plant wedi’i
ofyn; fe wnân nhw ddweud os ydynt am wybod mwy

•
•
•
•

Rhoi sicrwydd iddynt eich bod yn poeni amdanynt ac y byddwch yn ceisio’u
cadw'n ddiogel
Rhannu newyddion cadarnhaol sy’n ystyriol o blant a chynnal sgyrsiau ag
oedolion i ffwrdd o blant. Peidiwch â rhannu’ch ofnau â phlant yr oedran
hwn
Eu helpu i siarad am eu teimladau, gan ddechrau gyda'r pedwar emosiwn
sylfaenol: hapus, trist, ofnus a blin. Fe allech chi ddefnyddio lluniau neu
bypedau i’ch cynorthwyo
Dilyn trefn gyson bob dydd - mae hyn yn eu helpu i deimlo'n ddiogel

Beth yw
coronafeirws?
Mae Covid-19 yn afiechyd newydd. Caiff ei alw’n
COVID-19 hefyd. Mae’n gwneud i rai pobl deimlo’n
sâl iawn ac eraill ddim.

Beth yw’r
cyfnod clo?
Mae’r cyfnod clo yn golygu bod pawb yn aros gartref,
heblaw am wneud ymarfer corff bob dydd, siopa am
fwyd neu gasglu moddion. Mae nifer o oedolion yn
gweithio gartref ac mae plant yn aros gartref hefyd yn
lle mynd i ysgol feithrin neu leoliad cyn-ysgol.

Pam na alla i weld fy
ffrindiau a’m teulu?
Gallwch chi ddim gweld eich ffrindiau achos mae bod o gwmpas
pobl eraill yn helpu’r feirws i ledaenu – yn enwedig os ydyn ni’n
pesychu neu’n tisian. Gallwch chi ffonio nhw, cael sgwrs fideo,
neu hyd yn oed dynnu lluniau a’u postio iddyn nhw.

Storïau:
Gallwch chi ddod o hyd i’r ddolen drwy hofran ar y teitl

Don’t worry little
bear!

Playmobil story about
coronavirus

Hello! I am a virus…

Piperpotamus
learns about
Coronavirus

Cymraeg

English

Y Firws
Drewllyd

The Stinky,
Sticky Virus

Gweithgareddau i gefnogi llesiant eich plentyn
…
Mae chwarae yn ffordd
wych o brosesu
gwybodaeth

Llun gan Marisa Howenstine ar Unsplash

•

Bydd plant yr oedran hwn yn mynegi emosiynau
trwy chwarae.

•

Sylwch ar y modd y mae’ch plentyn yn chwarae
a chwaraewch ochr yn ochr ag ef/hi.

•

Gall adnoddau fel dillad ar gyfer gwisgo lan, a
chymeriadau a phypedau byd bach fod yn
ddefnyddiol.

Gêmau ymlaciol
Tynnu llun o gwmpas ...

Hoci pêl cotwm

Signalau llygad
Daliwch eich dwylo gan wynebu’ch
signals
gilydd. Blinciwch ar gyfer nifer y
camau i’w cymryd. Defnyddiwch y
llygad chwith i ddangos eich bod am
fynd i’r chwith a’r llygad dde am
fynd i’r dde.

Rhwyfwch eich cwch

Popio swigod
Pa mor gyflym y gallwch chi
eu popio nhw?

Ychwanegwch enw’ch plentyn:
“Mae X yn fendigedig!”

Ras cropian
Ceisiwch ddal traed eich gilydd!

A allwch chi eu popio nhw
gyda’ch ... trwyn?

Gwefannau Defnyddiol
Syniadau ar gyfer
gweithgareddau bob dydd
https://m.facebook.com/FlyingStartMerthyrTydfil/

Gweithgareddau gan y
gwasanaethau Siarad
a Chwarae/Rhianta
https://www.facebook.com/familiesRCT/

https://www.chwaraecymru.org.uk/cym/newyddion/1288-playing-actively-in-and-around-the-home

Mae rhieni a gofalwyr yn wynebu amser
pryderus wrth i ysgolion gau a
gweithgareddau arferol ddod i ben. Er
gwaetha’r straen newydd hwn, mae plant yn
parhau â’r awydd a’r angen i chwarae.

Trwy deithio’r byd, mae Andy o CBeebies yn gweld lleoedd
rhyfeddol ac yn dysgu sut i symud fel yr anifeiliaid y mae’n
cwrdd â nhw ar ei antur wyllt. Yn ddelfrydol ar gyfer plant iau.
https://www.bbc.co.uk/programmes/p06tmmvz/episodes/player

Mae cyfres o fideos YouTube
ar gael sy’n cynnwys
amrywiaeth o storïau i
hyrwyddo ymlacio a symud
trwy feddylgarwch a ioga.
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

Llinell Gymorth GSA: gwasanaeth cymorth i rieni a redir gan y Gwasanaeth Seicoleg
Addysg. E-bostiwch EPS@rctcbc.gov.uk i drefnu galwad.

