
Mae pobl ifanc yn eu harddegau 
angen cadw mewn cysylltiad â’u 
ffrindiau. Helpwch nhw i wneud 
hyn dros y cyfryngau cymdeithasol 
a ffyrdd eraill cadw pellter saff. 
Efallai bod hyn yn rhywbeth 
gallwch wneud gyda’ch gilydd!

Dywedwch yn glir beth yw'r 
ymddygiad yr ydych eisiau weld.

Rhowch ganmoliaeth pan fydd 
eich plentyn yn ymddwyn yn dda.

2 Cadw’n Bositif
COVID-19 BOD YN RHIANT

Mae’n anodd weithiau teimlo'n bositif pan fydd ein plant yn ein gyrru’n wallgo. Byddwn yn cael ein hunain yn dweud “Stopiwch 
wneud hynny!” Ond mae plant yn llawer mwy tebygol o wneud yr hyn rydyn ni'n ei ofyn os ydyn ni'n rhoi cyfarwyddiadau 

cadarnhaol iddyn nhw a llawer o ganmoliaeth am yr hyn maen nhw'n ei wneud yn iawn.

Bydd gweiddi ar eich plentyn yn rhoi fwy o straen 
arnoch chi a nhw. Defnyddiwch enw'ch plentyn i 
gael ei sylw. Siaradwch yn ddistaw.

Defnyddiwch eiriau cadarnhaol wrth ddweud 
wrth eich plentyn beth i'w wneud; - “Cadw dy 
ddillad plîs”.(yn lle dweud “paid gwneud 
llanast!”)

Ceisiwch ganmol eich plentyn neu pherson ifanc 
yn eu harddegau am wneud rhywbeth yn dda. 

Efallai na fyddant yn ei ddangos, ond byddwch 
yn eu gweld yn gwneud y peth da hwnnw eto.  
Bydd hyn yn dangos i’ch plentyn eich bod yn 

cymryd sylw.

A all eich plentyn wneud yr hyn rydych chi'n ei 
ofyn iddyn nhw? Mae’n anodd i blentyn fod yn 
dawel trwy’r dydd ond efallai gall aros yn ddistaw 
am 15 munud tra yr ydych ar alwad ffôn 

Byddwch yn real

Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 
Research and Innovation Programme, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, UNICEF, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, WHO, CIDA, the National Research Foundation of South Africa, 

Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise.

Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages MEINI-PRAWF YMA. 

Cliciwch yma am fwy o awgrymiadau magu plant!

Mae’n fater o sut i siarad

Helpwch bobl ifanc 
yn eu harddegau 
gadw mewn cyswllt

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



