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6 Elfen Gwytnwch

Cyfrifoldeb

Perthnasau

Myfyrio

Ail-lenwi

Ymlacio

Hamdden

Cymryd cyfrifoldeb am eich 
iechyd meddwl, eich lles a’ch 

gwytnwch eich hun.

Meithrin perthnasoedd cefnogol 
gyda ffrindiau a theulu dros y 

ffôn neu ar-lein. Gwybod at bwy 
i droi neu siarad â nhw pan fydd 

pethau’n anodd.

Myfyrio ar sut ydych chi, beth 
sy’n digwydd a sut rydych chi’n 

teimlo am bethau.

Bwyta diet iach, bod yn 
ymwybodol o gymeriant alcohol.

Ymlacio mewn ffordd sy’n addas 
i chi, fel garddio, darllen llyfr ac 
ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar.

Gwneud ymarfer corff yn 
rheolaidd, a chael hwyl.

Gall 6 Elfen Gwytnwch eich paratoi chi a’ch teulu fel eich bod chi’n 
gallu bownsio’n ôl yn well pan fyddwch chi’n wynebu sefyllfa anodd

2

6 Elfen  
Gwytnwch

Hamdden

Ail-lenwi
Perthnasau 

Ymlacio 

Myfyrio
Cyfrifoldeb



Gall bod yn bryderus neu’n ofidus olygu teimlo nad oes gennych lawer  
o reolaeth dros sefyllfa neu sut i’w newid. Gall teimlo’n ansicr eich atal 
rhag gwneud llawer o bethau a allai eich helpu i deimlo’n llai pryderus.

Defnyddir Cylchoedd Rheoli gan lawer o bobl ac mae’n ffordd 
brofedig o deimlo bod gennych fwy o reolaeth dros sefyllfa. Mae  
hyn yn golygu y gallwch ganolbwyntio ar yr hyn y gallwch ei wneud 
ac na allwch ei wneud.

Gall popeth ymddangos ychydig yn ansicr ar hyn o bryd. Ffordd o 
helpu yw canolbwyntio ar bethau y gallwn eu rheoli.

Cylchoedd Rheoli
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2.  Tynnwch lun o’r holl bethau yr 
ydych yn poeni amdanynt ond 
na allwch eu rheoli yn y cylch 
allanol

4.  Meddyliwch am un peth y 
gallwch ei wneud i leddfu un o’r 
pryderon canolog hyn

3.  Tynnwch lun o’r holl bethau  
y gallwch eu rheoli yn y cylch 
mewnol

1.   Tynnwch lun dau gylch ar ddarn 
o bapur un tu mewn i’r llall



Lles
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Saith gweithgaredd ymwybyddiaeth 
ofalgar hawdd a allai fod yn  
rhywbeth byddwch yn ei fwynhau

 
 
 
 
 
Mae gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar yn cynnwys dim 
mwy na bod yn gwbl bresennol ac ymgysylltu â’r foment a bod yn 
ymwybodol o’n meddyliau a’n teimladau heb eu barnu na mynd dros 
ben llestri amdanynt.

1. Apiau ymwybyddiaeth ofalgar

Mae gan lawer o apiau sgriptiau hynod o hwylus sy’n eich cyfeirio i:

- Ffocysu ar eich anadlu 
- Sylwi ar deimladau’r corff 
- Derbyn y bydd eich meddwl yn crwydro 
- Cydnabod eich meddyliau heb farnu

Gall opsiynau cyflym 3, 5 a 7 munud gael eu gwasgu i mewn  
i unrhyw egwyl gwaith. Gallwch ddewis sesiynau ar gyfer anghenion  
penodol e.e. lleihau pryder neu iselder neu wella ffocws a chwsg.

2. Coginio

Sylwch ar arogl a gwead y cynhwysion crai. 

Canolbwyntiwch ar drachywiredd tasgau ailadroddus, megis torri a throi. 
 
Cydnabyddwch flas ac arogleuon gwahanol fwydydd wrth iddynt goginio. 
 
Cynhwyswch teulu ac ailgysylltwch.

3. Dawnsio

Yn syml, dawnsio fel nad oes neb yn gwylio! 
 
Sylwch beth yw eich hwyliau 
 
Pa gân ydych chi wedi ymgolli ynddi yn y gorffennol yn yr hwyliau yna? 
 
Dawnsiwch fel rydych chi eisiau, yn lle’r hyn sy’n edrych yn dda. Teimlwch  
y rhythm! 
 
Sylwch sut mae’r synau a’r geiriau (os oes rhai) yn gwneud i chi deimlo.
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4. Garddio

Teimlwch wead y pridd, garwder chwyn neu feddalwch blodau. 
 
Mwynhewch arogleuon glaswellt newydd ei dorri a neithdar. 
 
Edrychwch ar y newid mewn lliwiau, gwead a phatrymau planhigion a blodau. 
 
Gwrandewch ar synau adar, peiriannau torri gwair a dyfrio.

6. UNRHYW ymarfer corff

Byddwch yn glir ynghylch yr hyn yr hoffech ganolbwyntio arno cyn i chi ddechrau. 
 
Sylwch ar deimladau fel y gwynt neu’r haul ar eich corff. 
 
Canolbwyntiwch ar eich cyhyrau. Sut maen nhw’n teimlo wrth i chi eu tynhau? 
Allwch chi deimlo rhyddhau asid lactig? 
 
Sut ydych chi’n teimlo wedyn? Ydych chi wedi’ch bywiogi ac yn fyw neu wedi 
ymlacio?

 
7. Byddwch yn ddiolchgar

Ysgrifennwch yr hyn yr ydych yn ddiolchgar amdano. Nid oes angen dyddiadur 
arnoch – bydd sbarion papur mewn blwch yn gwneud y tro. 
 
Mae ysgogiadau yn ffordd wych o ddechrau. Gallwch ddod o hyd i lawer  
o ysbrydoliaeth ar-lein i helpu, fel: 
 
- Beth wnaeth i chi chwerthin heddiw? 
- Beth ydych chi’n ei garu fwyaf am aelod o’r teulu? 
- Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf heddiw? 
- Yr wythnos hon rwy’n bwriadu byw yn ôl y tri gwerth hyn... 
- Erbyn amser gwely rwyf am deimlo’n falch o...

5. Ioga

Mae digon o apiau a fideos ar-lein i ddewis ohonynt ar gyfer pob lefel gallu, 
ffocws a nodau.

- Egnïol/ymlaciol 
- Problemau pen-glin/cefn 
- Cryfder/hyblygrwydd/cydbwysedd 
- Addas i blant

Rhowch sylw i’ch corff. Beth sy’n teimlo’n dda a beth sydd ddim? Ydy’ch anadl 
yn mynd yn fas?

Sylwch ar effaith eich corff wrth iddo gwrdd â’r mat. A yw’n ysgafn neu’n drwm?

Cydnabod sut mae symudiadau gwahanol yn  
gwneud i chi deimlo. 
Ydych chi’n rhwystredig, yn falch, yn benderfynol  
neu wedi ymlacio?



Mae’r siart isod yn dangos sut y gallwch fod yn  
hyderus wrth wneud penderfyniadau.

Gwneud penderfyniadau’n hyderus

Ysgrifennwch sut y gallwch chi ddefnyddio’r camau uchod yn y dyfodol.
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1. Sut ydw i’n teimlo?
Ysgrifennwch sut rydych 
chi’n teimlo am wneud y 
penderfyniad hwn.

2. Beth sy’n fy atal  
rhag penderfynu?
Cofiwch wneud yr hyn  
sydd orau i chi, nid eraill. 
Beth yw hynny?

3. Beth sy’n dda ac yn 
ddrwg am y penderfyniad 
hwn?
Ysgrifennwch yr holl resymau 
o blaid ac yn erbyn yr hyn 
rydych chi’n meddwl ei 
wneud. Defnyddiwch hyn i 
benderfynu beth i’w wneud.

4. Adnabod eich ofnau
Mae’n arferol poeni am wneud 
newidiadau. Dywedwch y byddwch 
yn gwneud penderfyniad.

5. Gosodwch derfyn amser
Rhowch amser i chi’ch hun wneud 
penderfyniad da – ond hefyd 
gosodwch derfyn amser ar gyfer  
ei wneud.

6. Meddyliwch am eich penderfyniad
Beth oedd yn hawdd neu’n anodd wrth 
wneud y penderfyniad hwn? Beth fyddwch 
chi’n ei wneud yn wahanol y tro nesaf?



7Y Groes Goch Brydeinig Pecyn gwytnwch llesiant

2 Rhannwch y broblem yn rhannau llai.

Er enghraifft, gellir rhannu mynd i siopa yn: gwneud rhestr,  
trefnu cludiant, cael digon o fagiau’n barod

3 Gallwch chi ddatrys tasgau llai yn gyflymach ac yn haws.

4 Yna gallwch chi ddatrys y broblem gyfan yn haws.

5 Meddyliwch am broblem lle gallai hyn fod o gymorth.  
Sut allwch chi ei dorri i fyny?

1 Weithiau gall problemau ymddangos mor fawr fel 
ei bod yn anodd gwybod ble i ddechrau.

Datrys problemau



2.  Ysgrifennwch yr holl emosiynau 
cadarnhaol a heriol a gawsoch amdano

3. Ystyriwch pam roeddech chi’n teimlo felly 4.  Meddyliwch am yr holl bobl ac adnoddau 
sydd gennych chi a all eich helpu i ymdopi 
â newidiadau 

Gallai hyn gynnwys ffrindiau, teulu,  
meddygon, y rhyngrwyd neu deledu

5.  Sut byddant yn eich helpu i ymdopi’n dda â 
mwy o newidiadau?

6.  Beth allech chi ei wneud yn wahanol  
yn y dyfodol?

Ymdopi â newid

1. Ystyriwch newid diweddar yn eich bywyd

8
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Sgiliau myfyrio

Mae myfyrio ar ein llwyddiannau yn ein helpu i ymdopi’n well.  
Dyma ddull i’ch helpu i wneud hynny.

1.  Ysgrifennwch yr hyn rydych chi 
wedi’i gyflawni heddiw

2.  Nawr ysgrifennwch beth rydych chi am ei 
gyflawni yfory a’r wythnos nesaf

3.  Gwiriwch eich nodiadau yn y bore 
i’ch atgoffa beth rydych chi am  
ei gyflawni

4.  Myfyriwch eto ar ddiwedd 
yr wythnos. Sut mae eich 
cynlluniau wedi newid?

Sut gallai’r dull hwn eich helpu i gyflawni eich nodau?

Gallech chi ddefnyddio hyn i helpu dewis sgiliau newydd i’w dysgu, neu grwpiau  
yr hoffech chi ymuno â nhw. Sut y bydd yn eich helpu i ddarganfod beth yw’r rheini?

Dydd GwenerDydd Iau



 
Rydym yn adnabod llawer o bobl a all ein helpu, neu y gallwn eu helpu 
pan fyddant yn cael trafferth.

Ysgrifennwch enwau’r bobl rydych chi’n gysylltiedig â nhw. Beth maen 
nhw’n ei wneud? 
Sut gallwch chi gysylltu â nhw o hyd?

Ffrindiau

Perthnasau

Gweithleoedd  
a chlybiau  
cymdeithasol

Fy nghymdogion

Fi

Sefydliadau rydw i’n eu 
defnyddio e.e. y Groes 
Goch Brydeinig

Sefydliadau neu glybiau 
rydw i ynddynt neu 
hoffwn ymuno â nhw

Meddyliwch sut mae’r bobl hyn yn eich helpu chi. 
Yna ysgrifennwch sut rydych chi’n eu helpu.

Pwy arall hoffech chi gwrdd? Sut gall eich cysylltiadau 
eich helpu chi? Beth allwch chi ei wneud i’w helpu 
nhw i gwrdd â chi?

Hyder  
Cysylltu ag eraill 

10
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Ffyrdd eraill y gallwch chi  
gysylltu â’ch cymuned
 
Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan a dangos beth 
allwch chi ei wneud. Dyma rai enghreifftiau. Ond efallai yr hoffech chi 
roi cynnig ar eraill, fel coginio a rhannu â’ch cymdogion, neu wneud 
rhywbeth fel gobennydd neu degan pren. Sut deimlad fydd hi i wneud 
rhywbeth ac yna ei rannu?

Gwneud tedi trawma

Mae tedis trawma yn cael eu gwneud gan 
wirfoddolwyr ac yn cael eu rhoi i blant mewn 
ysbytai neu sydd heb deganau. Gallwch gysylltu 
â’r Groes Goch i’w anfon at rywun sydd ei angen 
ac am wybodaeth ar sut i wneud tedi. Gallech chi 
wneud eitemau eraill fel hetiau hefyd.

Cysylltu trwy natur

Ar daith gerdded, pan fyddwch yn eich gardd neu’n 
edrych allan o’ch ffenest, cadwch nodyn o’r hyn y 
gallwch ei weld. Fe allech chi dynnu llun planhigion 
neu anifeiliaid rydych chi wedi’u gweld a cheisio 
darganfod eu henwau cywir, er enghraifft.

Wrth edrych ar natur meddyliwch am sut mae’n 
teimlo? Beth ydych chi’n sylwi arno? Sut gallai hyn 
helpu eraill o’ch cwmpas i deimlo’n fwy cysylltiedig 
â chymdeithas a sut gallwch chi drosglwyddo hyn?

Uwchgylchu ac ailgylchu

Edrychwch drwy eich hen bethau – a oes unrhyw 
eitemau nad oes eu hangen arnoch mwyach ac 
y gallech eu rhoi i elusen? Mae ailgylchu eitemau 
yn weithred garedig, a all roi boddhad i chi. Neu 
fe allech chi uwchgylchu eich eitemau – lle rydych 
chi’n cymryd rhywbeth hen a’i wneud yn rhywbeth 
newydd. Gallwch ddysgu sgiliau newydd a hyd yn 
oed rannu eitemau â ffrindiau a theulu.

 
Defnyddiwch y blwch  
hwn i ysgrifennu mwy  
o opsiynau neu grwpiau 
yn eich ardal leol

 
Defnyddiwch y blwch  
hwn i restru ffyrdd  
y gallech gefnogi eraill  
yn lleol

 
Defnyddiwch y blwch  
hwn i restru rhai lleoedd 
gallech wirfoddoli eich 
amser (e.e. wyneb yn 
wyneb, dros y ffôn neu 
drwy wneud rhywbeth)

 
Defnyddiwch y blwch  
hwn i ysgrifennu rhai 
syniadau ynghylch sut  
y gallech chi gefnogi  
pobl sy’n byw ymhellach  
i ffwrdd

Defnyddiwch weddill y dudalen i ysgrifennu ffyrdd eraill y gallech gysylltu ag eraill



Dysgwch sgiliau cymorth cyntaf

Bydd angen sgiliau achub bywyd sylfaenol ar bob adeg, hyd yn  
oed yn ystod argyfwng y coronafeirws. Drwy ddysgu cymorth  
cyntaf, os byddwch yn cael damwain gartref, gallwch helpu eich  
teulu ac o bosibl liniaru pwysau ar ein gwasanaeth iechyd prysur.
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2.   Sicrhewch eu bod yn 
eistedd yn gyfforddus 
a rhowch dawelwch 
meddwl parhaus wrth 
aros am yr ambiwlans.

2.   Sicrhewch eu bod yn 
eistedd yn gyfforddus 
a rhowch dawelwch 
meddwl parhaus wrth 
aros am yr ambiwlans.

I weld a yw rhywun yn cael strôc, cynhaliwch y prawf  
FAST. 
 
Wyneb (Face): A oes gwendid ar un ochr i’r wyneb? 
Breichiau (Arms): A all godi’r ddwy fraich? 
Lleferydd (Speech: A yw ei leferydd yn hawdd ei ddeall?
Amser (Time): I ffonio 999.

Mae’n bosibl y bydd ganddo/ganddi boen cyson yn 
y frest, tebyg i wasgiad. Gall y boen hon ledaenu i’r 
breichiau, gwddf, gên, cefn neu stumog.

1. Ffoniwch 999.

1. Ffoniwch 999

Helpu rhywun sy’n cael strôc

Helpu rhywun sy’n cael trawiad ar y galon

Byddwch yn bwyllog, 
gallwch chi helpu
Mae angen help ar  
y person hwn yn gyflym.

Byddwch yn bwyllog, 
gallwch chi helpu
 
Ceisiwch beidio â 
chynhyrfu gan y bydd 
hyn yn eu hannog i fod 
yn ddigynnwrf hefyd  
a gallai eu helpu.

Cam allweddol:  
Ffoniwch 999

Cam allweddol:  
Ffoniwch 999



13Y Groes Goch Brydeinig Pecyn gwytnwch llesiant

3.   Os yw’n dal i dagu, 
rhowch hyd at bum 
gwthiad yn yr abdomen: 
daliwch o gwmpas y canol 
a thynnu i mewn ac i fyny 
uwchben y botwm bol

4.   Os ydyn nhw’n dal  
i dagu, ffoniwch 999. 
Ailadroddwch y camau 
nes bod help yn  
cyrraedd

2. Ffoniwch 999*

* Os ydych yn gallu trefnu cludiant diogel i’r ysbyty a’u bod yn ymddangos yn iawn ynddynt eu hunain, gwnewch hynny i leihau’r straen ar ein gwasanaethau 

ambiwlans.

3.  Pwyswch ar y clwyf nes 
bod help yn cyrraedd

1.  Anogwch nhw i beswch
 
2.   Plygwch nhw ymlaen  

a rhowch hyd at bum  
ergyd i’r cefn

1.  Rhowch wasgedd ar  
y clwyf gyda beth bynnag 
sydd ar gael i atal neu 
arafu llif y gwaed.

Helpu rhywun sy’n tagu

Helpu rhywun sy’n gwaedu’n drwm

Byddwch yn bwyllog, 
gallwch chi helpu
Mae angen help  
ar y person hwn  
yn gyflym.

Cam allweddol:  
Rhoi pwysau  

ar y clwyf

Byddwch yn bwyllog, 
gallwch chi helpu
Efallai y byddwch chi’n 
teimlo’n ofnus, ond 
gweithredwch yn gyflym.

Cam allweddol:  
Rhowch ergydion  

i’r cefn



Defnyddiwch fag plastig glân, haenen lynu, bag brechdan / 
rhewgell...

...neu rywbeth tebyg i orchuddio’r llosg unwaith y bydd wedi oeri.  
Ni fydd y mathau hyn o eitemau yn glynu at y llosg a byddant yn  
creu rhwystr i atal haint. Mae bagiau plastig yn arbennig o ddefnyddiol 
ar gyfer gorchuddio llaw neu droed wedi’i losgi.
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Eitemau bob dydd y gallwch eu defnyddio 
ar gyfer cymorth cyntaf gartref
 
Mae llawer o ffyrdd eraill o ddarparu triniaeth cymorth cyntaf gan ddefnyddio eitemau 
bob dydd.

Llosgiadau
Oerwch y llosg gyda dŵr rhedegog...

...neu unrhyw hylif oer, fel sudd, cwrw, neu laeth. Y nod yw 
oeri’r ardal cyn gynted â phosibl, gan ddefnyddio pa bynnag 
hylif oer sydd ar gael. Cofiwch: Dylid ei oeri am o leiaf  
10 munud er mwyn i’r driniaeth fod yn effeithiol.

Gwaedu’n drwm
Os nad oes gennych chi badiau gorchudd i roi pwysau ar y clwyf...

...defnyddiwch grys-t, llieiniau sychu llestri neu hyd yn oed law’r person 
ei hun. Gellir defnyddio’r holl eitemau hyn i roi pwysau ar y clwyf ac atal 
neu arafu llif y gwaed.

Anaf i’r pen
Os nad oes gennych becyn iâ...

...defnyddiwch fag o bys wedi’u rhewi wedi’i lapio mewn tywel i oeri’r 
ardal yr effeithiwyd arni.

Asgwrn wedi torri
Os nad ydych chi’n gwybod pa fath o badin i’w ddefnyddio  
i gynnal asgwrn sydd wedi torri...

...defnyddiwch ddillad, blancedi neu daliwch y rhan anafedig eich hun.

Cymorth cyntaf ar flaenau eich bysedd
Cefnogwch eich dysgu cymorth cyntaf a diweddarwch eich 
sgiliau gydag ap Cymorth Cyntaf y Groes Goch Brydeinig  
ac ap Cymorth Cyntaf Babanod a Phlant.

Mae’r offer hanfodol hyn yn llawn fideos, animeiddiadau ac awgrymiadau 
defnyddiol, ynghyd â chwisiau cymorth cyntaf i brofi’ch gwybodaeth. 
 
Lawrlwythwch yr apiau:



Gweithgareddau Lliwio

Mae llawer o bobl yn mwynhau gweithgareddau lliwio fel rhywbeth  
i’w helpu ymlacio y gellir ei wneud naill ai ar eu pen eu hunain, neu  
ei rannu â ffrindiau a theulu. Dyma ddau lun, o hanes y Groes Goch,  
i chi eu cwblhau.

Pryd ydych chi’n meddwl y gwnaed y ddau boster a pham? Ysgrifennwch 
eich barn ar sut mae’r delweddau’n cysylltu â sefyllfaoedd yn y byd heddiw, 
a beth yw eich barn am y rheini. Sut mae lliwio’r lluniau yn eich helpu i 
deimlo’n gysylltiedig â digwyddiadau yn y gorffennol a heddiw?
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Ysgrifennwch eich barn yma...



16Y Groes Goch Brydeinig Pecyn gwytnwch llesiant

Gweithgaredd creadigol – Cwilt Changi

Myfyrdodau: 
Sut helpodd y cwilt  
y merched mewn  
cyfnod o straen? 
Beth sy’n eich helpu mewn 
amser llawn straen?

 
Sut gallwch chi rannu’r 
gweithgareddau hyn  
ag eraill? 
Beth yw manteision 
cydweithio?

Dyma’r Cwilt Changi, a wnaed gan ferched a ddaliwyd yn gaeth yn  
ystod yr Ail Ryfel Byd. Gwnaeth pob menyw sgwâr, a oedd yn cynnwys 
negeseuon i’w gwŷr.

Lliwiwch y cwilt isod – mae rhai paneli wedi’u gadael yn wag i chi ychwanegu 
eich neges eich hun am yr hyn sy’n bwysig i chi.



Ystyr CALMER

Coronafeirws: sut i gymryd agwedd  
dawelach tuag at straen a phryder

yw:

Ystyriwch (Consider): risg bosibl i chi’ch hun  
ac anghenion a dymuniadau unigryw pobl eraill

Cydnabod (Acknowledge): bod pobl yn dod  
o amrywiaeth o gefndiroedd a phrofiadau;  
parchu amrywiaeth

Gwrando (Listen): gydag empathi

Rheoli (Manage): y sefyllfa trwy hyrwyddo urddas, 
parch a phreifatrwydd

Galluogi (Enable): gwneud penderfyniadau trwy 
ddarparu gwybodaeth berthnasol a hwyluso dewis

Adnodd (Resource): trwy gyfeirio at gefnogaeth 
bellach a chofio eich anghenion eich hun

 
Mae’r rhain yn amseroedd llawn straen ac ansicr i ni i gyd, ond mae 
yna ffyrdd syml o fod yn garedig â’ch meddwl.

Mae’r dull hwn yn seiliedig ar acronym Saesneg C.A.L.M.E.R. 
defnyddiol a ddatblygwyd gan dîm seicogymdeithasol ac iechyd 
meddwl y Groes Goch Brydeinig. Bydd ei ddefnyddio yn eich galluogi 
i gofio’n hawdd rai camau iach y gallwch eu cymryd pan fyddwch 
chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn teimlo’n bryderus neu’n 
ddiymadferth am y sefyllfa bresennol.the current situation.
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Meddyliwch am rywbeth rydych chi’n mynd i’w 
wneud yn fuan. Sut gallai defnyddio’r fframwaith 
C.A.L.M.E.R. helpu i’ch gwneud chi’n fwy hyderus 
ei fod yn mynd yn dda? Nodwch hyn i lawr ac 
edrychwch arno eto i atgoffa’ch hun o hyd sut  
y bydd hyn yn eich helpu i reoli’r sefyllfa’n dda.



Chwilotair
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Mae’r geiriau isod i gyd yn ymwneud ag eitemau yn y pecyn hwn 
neu y mae’r Groes Goch Brydeinig yn helpu gyda nhw yn y Deyrnas 
Unedig. Edrychwch i weld a allwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn  
y chwilotair – a ble gallwch chi ddysgu mwy amdanyn nhw yn  
y pecyn hwn neu drwy ffonio’r Groes Goch Brydeinig.

Birds (Adar) 
Changi (Changi) 
Connect (Cysylltu) 
First Aid (Cymorth Cyntaf) 
Floods (Llifogydd) 
Food (Bwyd) 
Mobility (Symudedd) 
Red Cross (Y Groes Goch) 
Resilience (Gwytnwch) 
Support (Cefnogaeth) 
Training (Hyfforddiant)

Y Groes Goch Brydeinig Pecyn gwytnwch llesiant

Pan fyddwch wedi gorffen y chwilotair, 
ysgrifennwch dri gair o’r rhestr sy’n apelio fwyaf 
atoch ac yna ysgrifennwch bum ffordd y gallwch 
ddysgu mwy amdanynt neu geisio eu gwneud. 
Yna edrychwch yn ôl ar ddiwedd yr wythnos  
i weld beth rydych chi wedi’i gyflawni.





Pwy i’w ffonio

Ffoniwch ein llinell gymorth am ddim i gael  
cyngor ar gymorth y Groes Goch Brydeinig,  
gan gynnwys yn eich ardal leol 
 
Neu ffoniwch am sgwrs 
 
Ar agor 10.00 am hyd 6.00 pm bob  
dydd - am ddim ac yn gyfrinachol 
 
Siaradwch â gwirfoddolwr cyfeillgar  
heddiw 
 
Dyma rai o’r meysydd y gallwn  
eich helpu gyda nhw  
 
- Unigrwydd 
- Cefnogaeth yn y cartref 
- Problemau ariannol 
- Llogi cadair olwyn 
 
I gael rhagor o weithgareddau a gwybodaeth i helpu i feithrin hyder, sgiliau 
ymdopi a gwella’ch lles, ewch i: redcross.org.uk/wellbeing- support 
 
Gweithdai lles digidol, ffôn ac wyneb yn wyneb am ddim sy’n cynnig y cyfle i chi 
gysylltu ag eraill a dysgu sgiliau newydd, anfonwch e-bost at 
redcrosseducation@redcross.org.uk neu ffoniwch ein tîm i ddarganfod mwy:

0344 412 2734

Gallwch hefyd ofyn i’r tîm am ein sesiynau cymorth cyntaf wyneb  
yn wyneb rhad ac am ddim y Groes Goch Brydeinig.

Mynychu cyrsiau Hyfforddiant y Groes Goch - ffoniwch 0344 871 800 
 
 
Ffoniwch GIG 111 ar gyfer pryderon meddygol bob dydd 
Ffoniwch 999 mewn argyfwng

Pŵer  
caredigrwydd

0808 
196 3651

Llinell 
gymorth  

coronafeirws 
am ddim


