
Addasu i Newid a Pharatoi ar 
gyfer y Dyfodol 



Nod y modiwl hwn
• Cyflwyno’r ‘Parth Ymestyn’ 

• Esbonio'r broses o newid 
• Rhoi cyngor ar reoli sefyllfaoedd anodd
• Awgrymu ffyrdd o ymdopi â phpeni
• Rhoi cyngor ar gynllunio ar gyfer y 

dyfodol
• Cynnig awgrymiadau ar gyfer rheoli 

lles
• Helpu i adnabod arwyddion rhybudd cynnar
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• Darparu dolenni at fwy o adnoddau
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Rheoli Sefyllfaoedd Anodd 

– Efallai y bydd ymddygiad pobl wedi newid o'r ffordd yr oeddent yn arfer 
ymddwyn cyn hyn 

– Ceisiwch fod yn sensitif tuag at eraill – dydyn ni ddim yn gwybod mewn 
gwirionedd beth mae pobl eraill yn ei wynebu 

– Ar yr un pryd, cofiwch na allwn fod yn gyfrifol am ymddygiad oedolion 
eraill 

– Fel arfer, mae cael trafodaethau gonest a pharchus yn well na gadael 
i’ch teimladau eich corddi  

• Wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio ac wrth i ni ddechrau 
bod o gwmpas mwy o bobl eto, efallai y bydd yn teimlo'n anodd 
weithiau. Ceisiwch gofio am y canlynol: 

– Bydd pob un ohonom yn addasu mewn ffyrdd gwahanol, ar wahanol 
gyflymder 



Rheoli Sefyllfaoedd Anodd yn y gwaith 
• Byddwch yn barod i bethau fod yn wahanol i'r ffordd yr oeddent 

cyn hyn – er enghraifft, efallai na fydd pobl yn ysgwyd llaw neu'n 
cofleidio mwyach 

• Gall rhai cydweithwyr addasu'n gyflym ond gall eraill ymateb i'r 
sefyllfa drwy fynd yn ddagreuol neu'n bigog – ceisiwch ddeall 

• Gofynnwch i gydweithwyr dibynadwy am gyngor ynghylch 
sefyllfaoedd anodd a dylech gynnal cyfarfodydd rheolaidd â’ch 
rheolwr llinell os oes modd 

• Os ydych yn teimlo eich bod yn mynd yn flin neu'n cynhyrfu, 
cymerwch gam yn ôl, a rhoi amser i chi’ch hun dawelu 



http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13526604611508

• Mae gorfod addasu a newid yn gallu gwneud i chi boeni 
• Ceisiwch beidio â meddwl gormod am bethau 
• Gall ysgrifennu’r hyn rydych chi'n poeni amdano helpu, i'w cael 

allan o'ch pen 
• Dylech gael sgyrsiau iach nad ydynt yn gysylltiedig â'r pandemig 
• Canolbwyntiwch ar y dasg dan sylw 
• Gwnewch yn siŵr eich bod yn 

gadael i chi’ch hun gael rhywfaint o 
bleserau a’ch bod yn neilltuo amser 
i ofalu amdanoch chi’ch hun 

Ymdopi â phoeni

• Cofiwch efallai fod pobl eraill yn 
teimlo'r un fath, hyd yn oed os nad 
ydynt yn ei ddangos 



Cynllunio ar gyfer y dyfodol
• Efallai y bydd angen i ni dderbyn bod yn rhaid i ni addasu ein 

cynlluniau yn wyneb ein 'normal newydd' 
• Ceisiwch osod nodau dyddiol realistig ac ystyrlon – gall hyn ein 

helpu i adennill ymdeimlad o reolaeth dros ein bywydau 

• Gwneud ychydig o gynlluniau mwy 
hirdymor hefyd 

• Defnyddiwch y sleid nesaf a llyfr 
nodiadau i ddechrau cynllunio

https://www.pickpik.com/park-maze-green-hedge-59765



Nodau llesiant
Bwyta 
deiet 

cytbwys, 
iach

Cymdeithasu

Ymlacio
Bod yn 

fwy 
egnïol

Cymryd seibiant, 
mynd ar deithiau 

a gwyliau

Sicrhau 
cydbwysedd 

rhwng gwaith, 
gorffwys a 
chwarae

Peidio ag 
yfed gormod 

o alcohol

Gofalu 
amdanoch 
chi’ch hun

Delio â 
phroblemau

Gosod 
nodau

Cynnal eich 
lles

Pa 
newidiadau 
buddiol y 
gallech eu 
gwneud yn y 
meysydd 
canlynol?



Arwyddion rhybudd cynnar

Rwy'n gadael i bobl gymryd 
mantais ohonof 

Arwyddion rhybudd cynnar: 

Rwyf wedi dechrau osgoi 
cymdeithasu

Rwy'n tynnu'n ôl ac nid wyf yn 
mynd allan o'r tŷ mor aml

Cynllun gweithredu: 

Fe wnaf ddweud ‘na’ pan fydd 
angen

Byddaf yn parhau i weld fy 
nheulu a’m ffrindiau

Byddaf yn mynd am dro byr 
neu i'r siop leol



”Allwn ni ddim llywio cyfeiriad y gwynt ond fe allwn ni 
addasu'r hwyliau"



Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith 
Mae'r gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn darparu cymorth 
unigol, wedi'i deilwra i helpu pobl sydd â chyflyrau iechyd i 
barhau i weithio. Gallwch gael y cymorth hwn AM DDIM ar yr 
amod eich bod chi'n: 
• Gyflogedig neu'n hunangyflogedig AC 
• Yn byw neu'n gweithio yn Abertawe, Castell-nedd, Port 
Talbot neu Ben-y-bont ar Ogwr 

I gael defnyddio'r gwasanaeth neu i gael gwybod mwy 
ffoniwch  
              01639 684568  
Mae ein swyddfa ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i 
ddydd Gwener a gallwch adael neges y tu allan i’r oriau hynny 
a byddwn yn eich ffonio’n ôl.


