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Sut i gefnogi pobl ifanc yn dilyn digwyddiad brawychus  
 

Ymatebion nodweddiadol yn dilyn digwyddiad brawychus 

Weithiau mae plant a phobl ifanc yn ymwneud â neu’n dyst i 
ddigwyddiadau gofidus e.e. damweiniau, troseddau a thrais. Wrth iddynt 
geisio gwneud synnwyr o’r hyn sydd wedi digwydd efallai y byddant yn cael 
profiad o rai o’r adweithiau normal a chyffredin canlynol: 
 

 Cwsg yn cael ei aflonyddu / hunllefau 

 Anniddigrwydd 

 Tynnu’n ôl / amharodrwydd  i gyfathrebu 

 Newid mewn chwant bwyd 

 Mynd dros y digwyddiad / siarad amdano 

 Dirywiad mewn sgiliau 

 Closio at neu bellhau oddi wrth ofalwyr neu staff 

 Cur pen/ poen stumog 

 Ymddwyn mewn ffordd sy’n creu risg 

 Anhawster canolbwyntio 

 Newidiadau mewn tymer 
 

Mae’r rhain yn ymatebion normal i ddigwyddiad gofidus. Mae’n normal i 
fod yn ofidus hyd yn oed am gryn amser wedi’r digwyddiad. Bydd plant a 
phobl ifanc (ac oedolion) yn profi amrywiaeth o deimladau, gan gynnwys: 
 

 Dicter                                                              

 Tristwch 

 Euogrwydd 

 Dryswch 

 Gwadu 
 

 Pryder 

 Bod yn ddiymadferth 

 Diffyg teimlad 

 Siom 
 

 

 
 

Gall teimladau o ofn barhau hyd yn oed pan bod y perygl wedi pasio.  Mae 
plant a phobl ifanc yn poeni llai os ydych yn eu helpu i weld bod eu 
hymateb yn normal a dealladwy.  Gall atgofion o ddigwyddiadau 
brawychus ddechrau fel lluniau a seiniau sy’n dod i’r meddwl yn fyr 
rybudd, weithiau gelwir hyn yn ôl-fflach.  Weithiau daw teimladau byw 
iawn o ofn a phryder gydag atgofion o’r digwyddiad  
 

Sut i helpu 
Cadw pethau mor normal â phosibl 
Mae digwyddiad anodd yn achosi pobl i boeni am y dyfodol. Pan rydym yn 
gwybod beth i’w ddisgwyl rydym yn teimlo’n ddiogel, felly wrth gadw at eu 
harferion a’u gweithgareddau arferol gymaint ag y bo modd, byddwch yn 
helpu’r plant a phobl ifanc i deimlo’n ddiogel. 
 

Cefnogi plant i ddeall beth sydd wedi digwydd 
Mae’n bwysig bod plant a phobl ifanc o bob oed yn cael esboniad cywir ac 
onest am beth sydd wedi digwydd, mor belled a phosib.  Mae angen i 
esboniadau fod mewn iaith y gall plentyn neu berson ifanc ei ddeall ac mae 
angen iddo fod yn seiliedig ar ffeithiau. 
 

Mae’n bwysig i helpu pobl ifanc i ddeall beth sydd wedi digwydd er mwyn: 

 osgoi camddealltwriaethau a rhwystro straeon; 

 tawelu meddwl pobl ifanc nad arnynt hwy oedd y bai;  

 lleihau rhai o’r teimladau annymunol megis ofn, dicter a thristwch; 

 cydnabod bod pethau drwg yn digwydd ond nid ydynt yn digwydd 
yn aml ac nid oes angen i ni fod yn ofnus drwy’r amser; 

 eu galluogi i siarad ag eraill am yr hyn sydd wedi digwydd neu ateb 
cwestiynau pobl. 
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Darparu’r cyfle i bobl ifanc i siarad os ydynt yn dymuno 
Fel oedolion rydym weithiau’n ceisio amddiffyn plant a phobl ifanc trwy 
osgoi siarad am ddigwyddiadau gofidus.  Mae rhai pobl yn gobeithio trwy 
gadw’n dawel, bydd plant a phobl ifanc yn anghofio popeth am y 
digwyddiad, gall hyn fod yn wir. Efallai bydd rhai plant yn elwa o gael y 
cyfle i siarad am y digwyddiad pan fyddent yn barod. Efallai na fydd rhai 
eraill byth eisiau siarad am y digwyddiad gyda chi. 
 
Ceisiwch ddarparu cyfleoedd, cefnogaeth ac anogaeth i helpu plant a phobl 
ifanc i siarad amdano os a phan fyddent yn barod. 
 
Efallai bydd yn anodd i chi siarad gyda’ch plentyn; byddai’n well gan rai 
ofyn i oedolyn arall i helpu, megis  aelod o’r teulu, ffrind neu athro. Mae’n 
bwysig fod pob oedolyn yn gyson yn yr hyn maent yn dweud wrth y 
plentyn fel nad ydynt yn drysu. 
 
Byddwch yn onest 
Rhowch gyfle i blant a phobl ifanc i ofyn cwestiynau ac atebwch nhw’n 
onest. Os nad oes gennych yr ateb mae’n iawn i ddweud nad ydych yn 
gwybod. Bydd angen i lawer o bobl ifanc i ofyn yr un cwestiwn nifer o 
weithiau; bydd hyn yn eu helpu i wneud synnwyr o’r hyn sydd wedi 
digwydd. 

                                
 

 
 

 
Esboniwch beth mae marwolaeth yn meddwl 
Fel arfer mae’n cymryd amser i dderbyn realiti marwolaeth, yn enwedig os 
yw’n annisgwyl neu’n drawmatig.  Efallai na fydd plant ifanc yn deall bod 
marwolaeth yn barhaol ac yn gofyn a fydd y person yn dod yn ôl. Er mwyn 
osgoi dryswch mae’n bwysig defnyddio iaith glir.  Er enghraifft, “Mae Ben 
wedi marw” yn hytrach na “Mae Ben wedi mynd i gysgu”.  Efallai bydd 
angen i chi esbonio hyn nifer o weithiau. 
 
Gofalwch amdanoch eich hun 
Os ydych wedi’ch ypsetio gan yr hyn sydd wedi digwydd, efallai byddwch 
eisiau siarad ag oedolyn arall amdano neu geisio cael cefnogaeth 
broffesiynol e.e. gwasanaeth cwnsela lleol. 
 

Cael mwy o help 
Fel arfer mae pobl ifanc yn teimlo’n ofidus am lawer o wythnosau ar ôl y 
digwyddiad. O fewn ychydig o wythnosau mae’r rhan fwyaf o bobl ifanc yn 
dechrau dod i delerau â’r hyn sydd wedi digwydd. Fodd bynnag, bydd rhai 
bobl ifanc yn parhau i gael eu heffeithio am gyfnod ar ôl y digwyddiad. 
 
Os ydych yn credu bod angen cymorth ychwanegol ar blentyn neu berson 
ifanc, neu ei fod yn parhau i fod yn ofidus ar ôl tua chwech wythnos, 
gallwch drafod gyda’r Seicolegydd Addysg sy’n gysylltiedig â’r ysgol. Fe 
fyddan nhw’n gallu trafod y camau nesaf. 
 
Mae’r gwasanaeth Seicoleg Addysgol wedi llunio dogfen ar gyfer ysgolion 
o’r enw Ymateb i Ddigwyddiadau Tyngedfennol – Canllawiau Seicolegol 
sy’n cynnwys gwybodaeth mwy manwl i staff ysgolion. 
 
Cysylltiadau defnyddiol 
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