
Ymdopi ag ynysu 
 yn ystod Covid-19 



Nod y modiwl hwn
• Rhoi cyngor ar reoli amser 

• Awgrymu ffyrdd o reoli eich meddyliau a'ch hwyliau 
• Cyflwyno'r model '5 cam at lesiant’
• Helpu i reoli cysylltiadau 

cymdeithasol
• Awgrymu ffyrdd o gynnal eich lles 

corfforol
• Cynnig cyngor ar weithio gartref
• Darparu dolenni at fwy o adnoddau https://www.wallpaperflare.com/game-characters-isolation-isolated-loneliness-away-team-wallpaper-gcula



Sefydlu trefn

• Darparu ymdeimlad o reolaeth a 
lleihau ansicrwydd

• Helpu i osod ffin rhwng amser 
gwaith ac amser hamdden

• Cadw at rythmau circadaidd 
(cysgu/deffro)

• Ceisio codi, bwyta prydau bwyd a mynd i'r gwely tua'r un pryd 
ag y byddwch yn gwneud hyn fel arfer

• Llunio cynllun ar gyfer y diwrnod (ac efallai'r wythnos)

https://www.pexels.com/photo/black-and-yellow-analog-clock-3283142/



Sicrhau cydbwysedd o weithgareddau
• Dros gyfnod o wythnos, anelwch at sicrhau cydbwysedd rhwng:

Gwaith  
Y pethau mae’n 
rhaid i chi eu 

gwneudGofalu 
amdanoch 
chi’ch hun 

Y pethau rydych 
chi'n eu gwneud i 

ofalu am eich 
iechyd a'ch lles 

Hamdden 
Y pethau rydych 

chi’n mwynhau eu 
gwneud



Gwnewch yn siŵr fod gennych rywfaint o 
amrywiaeth • Gan gadw at drefn sylfaenol, ceisiwch gael 

rhywfaint o amrywiaeth er mwyn osgoi undonedd a 
diflastod

• Defnyddiwch weithgareddau creadigol a 
diddordebau 

• Rhowch gynnig ar ddysgu sgil newydd 
• Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael amser i wneud 

gweithgarwch corfforol 
• Gwnewch yn siŵr eich bod yn 

cael rhywfaint o amser rheolaidd 
yn yr awyr agored  

• Gwnewch weithgareddau cymdeithasol hwyliog (e.e. gemau, cwisiau, cystadlaethau, 
posau) gan ddefnyddio technoleg i gysylltu â theulu a ffrindiau os oes angen 

https://www.pickpik.com/fruit-pears-apples-odd-one-out-food-three-66990



Gosodwch nodau i chi’ch hun bob dydd

• Mae’n annog ymdeimlad o bwrpas a rheolaeth C – Cyraeddadwy 

A – Amserol

M – Mesuradwy

P – Penodol

U – Uchelgeisiol

S – Synhwyrol

• Mae’n cynnig ymdeimlad o gyflawniad pan fyddwch 
yn cyrraedd y nodau 

• Gall roi hwb i hyder a chymhelliant 

• Gwnewch yn siŵr bod eich nodau'n rhai CAMPUS: 



Rheoli eich syniadau

Chwiliwch	am	y	pethau	
cadarnhaol	–	beth	sy'n	
dda	am	y	sefyllfa	hon?

Os	ydych	chi’n	teimlo	dan	
fygythiad,	mewn	perygl	neu'n	

ansicr	ceisiwch	‘ddatgysylltu’	eich	
emosiynau	a	chanolbwyntio	ar	
feddwl	yn	rhesymegol	am	y	

risgiau	go	iawn	yr	ydych	yn	eu	
hwynebu	a'r	hyn	y	gallwch	ei	

wneud	i'w	lleihau
Ceisiwch	beidio	â	

meddwl	gormod	am	
fygythiadau	ansicr	a'r	
rhai	na	allwch	eu	rheoli

Dysgwch	sut	i	dderbyn	
ansicrwydd	–	efallai	y	
bydd	yn	teimlo'n	

anghyfforddus	ond	ni	fydd	
yn	para	am	byth

Canolbwyntiwch	ar	y	
pethau	y	gallwch	eu	

gwneud	yn	hytrach	na'r	
pethau	na	allwch	eu	

gwneud



Rheoli eich meddyliau
• Os ydych chi'n teimlo wedi'ch llethu, canolbwyntiwch ar y 

tasgau pwysicaf, cyraeddadwy, uniongyrchol – pethau y gallwch 
chi eu gwneud yn ystod yr awr, y diwrnod, yr wythnos nesaf

• Ceisiwch 'aros yn y presennol' yn hytrach na meddwl a 
phoeni am yr hyn all y dyfodol ei gynnig 

• Defnyddiwch bethau i dynnu eich sylw, fel darllen, 
gwrando ar lyfr sain, diddordebau, crefftau 

• Os gallwch chi, chwiliwch am bersbectif gwahanol ar y 
sefyllfa – er enghraifft, ceisiwch weld y cyfnod hwn fel her 
a fydd yn helpu i’ch gwneud yn fwy gwydn

https://pixabay.com/illustrations/brain-think-thoughts-psychology-4065088/



Rheoli eich hwyliau
• Dylech dderbyn bod y ffordd rydych chi'n teimlo yn amrywio a bod 

hynny'n normal

• Sylwch y bydd eich cymhelliant i fyny ac i lawr 
• Byddwch yn garedig â chi’ch hun, peidiwch â 

rhoi eich hun dan bwysau i fodloni 
disgwyliadau afresymol, byddwch yn 
wyliadwrus o’r 'syndrom merthyr' a cheisio bod 
yn 'arwr’ 

• Dylech ganolbwyntio ar gyflawniadau bach er mwyn helpu i feithrin ymdeimlad o 
gymhwysedd a hunaneffeithiolrwydd – rhannwch fuddugoliaethau bach ag eraill 
(gan ddefnyddio technoleg cyfathrebu os oes angen) 

• Mae eich atgofion o'r cyfnod hwn yn debygol o bara am byth felly ceisiwch eu 
gwneud mor bositif â phosibl 

https://www.needpix.com/photo/52653/faces-cartoon-smiley-emoticon-funny-sad-smile-mood-emotion



Rheoli eich hwyliau (2)
• Rhowch gynnig ar ddefnyddio technegau fel siarad 

â chi’ch hun, creu delweddau, arferion anadlu, 
myfyrdod a thechnegau ymwybyddiaeth ofalgar – 
gall y rhain greu ymdeimlad o reolaeth a llonyddwch 
pan fo pethau eraill y tu hwnt i'ch dylanwad

• Ceisiwch gael ymdeimlad o bwrpas drwy gael prosiectau i'w cwblhau (e.e. dilyn 
cyrsiau ar-lein, dysgu sgiliau newydd i helpu i gynnal cymhelliant a rhoi ffocws) – 
ond byddwch yn realistig o ran yr hyn y gallwch ei gyflawni 

• Manteisiwch i’r eithaf ar yr awyr agored i gael awyr iach mewn ffyrdd diogel – eich 
gardd, balconi, parc neu le cyhoeddus arall (gan gadw pellter cymdeithasol), neu 
ddim ond eistedd/sefyll ger ffenestr neu ddrws agored am ychydig funudau 

• Os yw'n bosibl, trefnwch eich lle byw fel bod gennych olygfa o'r tu allan 



Rheoli eich hwyliau (3)

• Defnyddiwch weithgareddau creadigol i’w 
mwynhau, i ddianc ac i fynegi emosiynau

• Os na allwch chi wneud y pethau rydych chi'n eu 
gwneud am hwyl fel arfer, ceisiwch eu haddasu 
mewn rhyw ffordd neu ddod o hyd i rai newydd 

• Gwnewch amser ar gyfer y pethau rydych 
chi'n eu mwynhau: 

• Dylech fonitro eich amser ar sgrin: 
• Gosodwch gyfyngiadau ar eich defnydd o 

grynodebau newyddion/cyfryngau cymdeithasol  
• Casglwch wybodaeth o ffynonellau y gallwch 

ymddiried ynddynt 
• Defnyddiwch opsiynau tawelu ar y cyfryngau cymdeithasol i reoli 

hysbysiadau fel y gallwch chi benderfynu pa gynnwys rydych chi'n ei 
weld a phryd/pa mor aml rydych chi'n ei weld.  



Rheoli eich hwyliau (4)
• Cadwch ddyddiadur/cyfnodolyn – gall hyn 

helpu i ddeall meddyliau, teimladau a 
phrofiadau ac mae'n eich galluogi i edrych yn 
ôl a gweld beth sydd wedi newid dros amser

• Rhowch gynnig ar ysgrifennu tri pheth rydych 
chi'n ddiolchgar amdanyn nhw bob dydd 

• Nodwch y sbardunau sy'n gwneud i chi 
deimlo'n isel a chynllunio ffyrdd o’u rheoli 

• Siaradwch â rhywun os ydych chi'n teimlo'n isel – ffrindiau/teulu neu linell 
gymorth 

Os ydych chi eisiau siarad â rhywun ar unwaith, gallwch ffonio’r  
Samariaid ar unrhyw adeg, o unrhyw ffôn, AM DDIM ar: 116 123 



“5 Cam at Lesiant”    
   

1. Cysylltu 
2. Bod yn egnïol 
3. Rhoi 
4. Parhau i ddysgu 
5. Dal sylw

Rhaglen Foresight: Prosiect Cyfalaf a Lles Meddyliol (2008) 
Yr Athro Cary Cooper  

https://www.gov.uk/government/publications/five-ways-to-mental-wellbeing



Cynnal cysylltiadau cymdeithasol
• Cadwch mewn cysylltiad ag eraill – 

defnyddiwch dechnoleg i gadw mewn cysylltiad 
rheolaidd â ffrindiau, teulu a'r byd ehangach

• Efallai y bydd hyn yn gofyn am rywfaint o reoli 
disgwyliadau, e.e. gadael i bobl wybod pa adegau sy'n 
gyfleus, pa bynciau ydych chi/nad ydych chi am eu 
trafod 

• Dathlwch gerrig milltir a digwyddiadau teuluol 
fel pen-blwyddi gydag eraill pryd bynnag y 
gallwch chi 

• Os ydych chi'n ynysu ar eich pen eich hun, 
dylech chi gysylltu â rhywun bob dydd os yw 
hynny’n bosib 

Helo



Cynnal cysylltiadau cymdeithasol (2)
• Os ydych chi’n ynysu gyda phobl eraill:

• Cytunwch ar reolau sylfaenol 
• Cytunwch ar normau sy'n golygu ei bod yn iawn cael 

sgyrsiau gonest, parchus am bethau sy'n eich gwylltio, i 
atal pethau rhag tyfu fel caseg eira. 

• Dewiswch rywle i fod yn ofod personol y gallwch ei 
ddefnyddio i gael llonydd os oes angen 

• Dysgwch sut i frathu eich tafod 

• Tacluswch ar eich ôl wrth i chi fynd o gwmpas eich 
pethau (ac annog plant i wneud yr un fath) 

• Byddwch yn ystyriol ac yn garedig – mae caredigrwydd 
yn gwella lles meddyliol y sawl sy’n rhoi ac yn derbyn, 
felly byddwch mor garedig ag y gallwch chi yn ystod y 
cyfnod yma a thu hwnt 

https://www.needpix.com/photo/download/33644/members-group-people-team-business-social-member-meeting-office



Gofalu am anghenion iechyd corfforol

Dilynwch gyngor 
ar sut i gael digon 

o gwsg

Dylech osgoi 
ysmygu, bwyta 

gormod neu yfed 
mwy o alcohol 

nag arfer

Dilynwch gyngor 
ar sut i gael digon 

o gwsg

Bwytewch yn iachYfwch ddigon o 
ddŵr

Cadwch yn egnïol 
yn gorfforol 

Image: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-owqwv



Cyngor ar gyfer pobl sy'n gweithio gartref
• Os yw'n bosib, gosodwch eich gweithfan yn 

rhywle sydd ar wahân i weddill y teulu

• Ceisiwch osgoi defnyddio eich ystafell wely fel 
swyddfa os gallwch chi 

• Os yw'n bosib, dylech fwyta mewn lle gwahanol i’r 
lle rydych chi’n gweithio ynddo 

• Cymerwch egwyliau rheolaidd o'r sgrin 

• Peidiwch ag eistedd am gyfnodau hir 

• Cadwch mewn cysylltiad â’ch cydweithwyr 

• Gosodwch ffiniau rhwng amser gweithio ac amser 
hamdden 

https://pixabay.com/vectors/work-home-laptop-blogging-author-4997565/ 



Mae'r wybodaeth yn y modiwl yma wedi dod 
o'r ffynonellau canlynol:

• Castle, K. (2020) Psychological resilience through the pandemic. Ar gael yn: http://
www.highfieldsacademytrust.co.uk/serve_file/454842   

• Public Health England (2020) Guidance for the public on the mental health and wellbeing aspects of 
coronavirus (COVID-19) Llundain: PHE Ar gael yn: https://www.gov.uk/government/publications/
covid-19-guidance-for-the-public-on-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-the-public-on-the-
mental-health-and-wellbeing-aspects-of-coronavirus-covid-19 

• Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol (2020) Staying well when social distancing. OT 
News 28(4) t.12 

• Smith, N. a Barrett, E. (2020) Coping with life in isolation and confinement during the Covid-19 
pandemic. Llundain: Cymdeithas Seicolegol Prydain. Ar gael yn: https://thepsychologist.bps.org.uk/
coping-life-isolation-and-confinement-during-covid-19-pandemic



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.


