
Sut i gefnogi
plant wrth

iddynt
ddychwelyd yn

ôl i'r ysgol



Un cysyniad pwysig i'w gadw mewn cof wrth
gefnogi eich plentyn i ddychwelyd i drefn ysgol
yn dilyn treulio cyfnod hir yn y cartref yw
'cyswllt'.

"cyswllt" - Bod yn gysylltiedig neu 
ynghlwm gyda rhywun arall.

MAE YMWNEUD YN AGOS GYDAG ERAILL YN HWB I'N LLES
EMOSIYNOL, AC YN GYFFREDINOL MAE GENNYM NI FEL
POBOL YSFA I FOD HEFO POBOL ERAILL.
mAE'R SYNNWYR O GYSWLLT YN ELFEN BWYSIG MEWN
PERTHYNAS GREF A DIOGEL. 

MAE'R SYNIAD O 'GYSWLLT YSGOL' FEL ARFER YN
CYFEIRIO AT Y BERTHYNAS RHWNG PERSON IFANC A
STAFF YR YSGOL, EU FFRINDIAU A'U CYFOEDION.

Cyswllt YSGOL

Cyswllt



Neu beth am edrych ar fideos mae staff yr
ysgol wedi ei rannu ar wefannau cymdeithasol
yn taflu toilet rôl neu fwcedi o ddŵr? gALL
HYN ATGOFFA'CH PLENTYN FOD STAFF YR YSGOL YN
COLLI EU DISGYBLION, AC WEDI EU CADW MEWN COF
DROS Y CYFNOD HWN.

 sUT I BARHAU'R TEILMAD O
'GYSWLLT' FEL TEULU?

MAE RHAI WEDI CREU 'capsiwl amser
coronafirws' gyda lluniau ac atgofion
o'r cyfnod yma ynddo fel ffordd i
gofio am yr amser yma. Gweler ein
gwefan am dempled.

neu beth am greu llyfryn lluniau o'r
pethau rydych wedi'i wneud? rhywbeth
i edrych nôl arno mewn amser i ddod. 

GWELD!
Mae'n bwysig i blant weld pethau er mwyn profi a deall

gallwch gerdded neu yrru heibio'r
ysgol er mwyn i'ch plant weld ei
fod dal yno ac yn barod i'w
croesawu'n ôl er y gall edrych
ychydig yn wahanol tu mewn



fel mae'r amser i ddychwelyd i'r ysgol yn dod yn nes,
meddyliwch am y neges ydych eisiau ei gyfleu i'ch
plentyn. efallai eich bod yn teimlo ychydig yn ansicr a
nerfus am y sefyllfa eich hun? i gyfyngu yr emosiynau
yma, gallwn ffocysu ar y neges eich bod gyda'ch
plentyn hyd yn oed pan nad ydych gyda'ch gilydd yn
gorfforol, fod y 'cyswllt' yn parhau. 

Beth am drio parhau gyda thraddodiadau newydd,
rhywbeth rydych chi fel teulu wedi ei ddatblygu yn
ystod y cyfnod adref:

traddodiadau newydd

Mynd am dro dyddiol
cwis teuluol wythnosol noson 'ffêc awe"

parhau wrth dy ochr

sut allwch chi wneud hyn?

defnyddio iaith sy'n pwysleisio'r
ail-gysylltiad ac iaith bositif:
"Dwi'n edrych ymlaen at dy weld
wedyn a chlywed hanes dy
ddiwrnod"

lleihau pŵer teimladau "mawr"
drwy eu harchwilio a'u henwi-
"dwi'n sylw dy fod ddim cweit
yn chdi dy hun, tybed wyt ti'n
teimlo yn...." 



STORIÂU
darllen storiâu sy'n cyfleu'r syniad o
gyswllt e.e. 'the invisible string' gan patrick
karst. Stori am fam sy'n egluro wrth ei dau
blentyn ein bod wastad wedi'n cysylltu gan
linynnau, anweledig, a bod y cyswllt hwn yn
parhau hyd yn oed os nad yw'r person o
gwmpas mwyach. Er mai stori wedi ei anelu at
blant cynradd yw hwn, efallai gallwch ofyn i
frawd neu chwaer hyn ei ddarllen i'r plant iau
er mwyn atgyfnerthu'r neges iddyn nhw!

rHYWBETH ALL PLENTYN DDAL GAFAEL ARNO O'R CARTREF YN YR YSGOL
ER MWYN CRYFHAU'R SYNIAD O GYSWLLT A SICRWYDD. mI FYDD RHAID
CYMRYD IECHYD A DIOGELWCH I YSTYRIAETH WRTH BENDERFYNu AR
WRTHRYCH TROSGLWYDDO YN Y CYFNOD HWN, DYMA RAI SYNIADAU:

GWRTHRYCH TROSGLWYDDO

nodyn
nodyn byr wedi'i
adael yn y bocs
bwyd - "edrych
ymlaen i dy weld
nes ymlaen, JOIA DY
GINIO!"

"botwm cysur''
symbol bychan ar eich
llaw ac ar law eich
plentyn neu tatw
dros dro gyda'r neges
y dylai plentyn
bwyso'r "botwm" os
am gysur gan y rhiant
tra yn yr ysgol.

bod yn ddrych:
Os ydych yn gwybod bydd eich plentyn
yn cael ei ginio am 12:30, eich bod yn
dweud eich bod am gael eich cinio'r un
amser, neu wisgo clustdlysau neu
sanau yr un lliw a'u crys ysgol ayyb.

arogl
rhoi mymryn o'ch persawr/aftershave
ar goler dillad eich plentyn fel eu bod
yn gallu arogli eich arogl cyfarwydd
yn ystod y dydd..



Mae'r rhain i gyd yn cyfleu fod y cyswllt
sydd rhyngoch yn parhau er nad ydych yng
nghwmni eich gilydd drwy'r dydd mwyach. Y
mwyaf sicr mae plentyn yn ei deimlo yn eu
cyswllt gyda chi fel rhiant y mwyaf sicr
fyddant yn teimlo yn eu cyswllt gyda'r
ysgol, staff a'u cyfoedion.

POB HWYL I HOLL DEULUOEDD GWYNEDD A MÔN

am fwy o wybodaeth ac adnoddau i'ch cefnogi chi ac eich
plant yn ystod y cyfnod trosglwyddo yma, gweler ein
gwefan:

www.adyach.cymru


