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Syniadau ar gyfer dechrau sgwrs

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2021 yn gyfle gwych i gael sgwrs 
â’ch plentyn am y thema eleni, sef, ‘Rhyngrwyd Ddibynadwy: beth sy’n ddibynadwy 
yn y byd ar-lein.’ 
Defnyddiwch y cwestiynau isod i’ch helpu chi i ddechrau trafod sut gallwn ni i gyd 
ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel, yn gyfrifol ac yn gadarnhaol.

Dechreuwch y sgwrs ar nodyn cadarnhaol:

Beth wyt ti’n ei hoffi fwyaf am y rhyngrwyd a pham?  
Beth ydy dy hoff gêm/ap/gwefan?

Sut mae mynd ar-lein yn gwneud i ti deimlo?

Sut mae’r rhyngrwyd/technoleg yn gwneud dy fywyd di’n well?

Siaradwch am rannu pethau ar-lein:

Beth sy’n iawn neu ddim yn iawn i ti ei rannu ar-lein? Pam?  

Beth ddylem ni ei wneud cyn rhannu pethau ar-lein? 

Ydy pobl yn gallu dweud/gwneud beth bynnag maen nhw eisiau  
ar-lein? Pam/pam ddim?

Beth ydyn ni’n ei wneud os bydd rhywun yn rhannu rhywbeth amdanom ni nad 
ydyn ni’n ei hoffi? 

Sut wyt ti’n teimlo am dy rieni/gofalwyr yn rhannu pethau amdanat ti ar-lein a fel arall?
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Siaradwch am ymddiried mewn pethau ar-lein:

Ydyn ni’n gallu ymddiried ym mhopeth rydyn ni’n ei weld ar-lein?

Ble wyt ti’n mynd ar-lein i ddod o hyd i wybodaeth ddibynadwy?

Sut wyt ti’n gwybod a wyt ti’n gallu ymddiried yn rhywbeth rwyt ti’n ei weld ar-lein 
neu beidio?

Pa gwestiynau ddylem ni eu gofyn am bethau ar-lein cyn y gallwn ni ddibynnu 
arnyn nhw?

Beth alli di ei wneud os wyt ti’n gweld rhywbeth ar-lein a dwyt ti ddim yn siŵr a 
yw’n ddibynadwy neu beidio?

Faint alli di ymddiried mewn pobl rwyt ti ddim ond yn eu hadnabod ar-lein? Beth 
sy’n wahanol rhwng siarad ar-lein â rhywun a siarad wyneb yn wyneb?

Siaradwch am gadw eich hunain ac eraill yn ddiogel ar-lein:

Sut wyt ti’n cadw’n ddiogel ar-lein? Pa gyngor sydd gen ti, a ble gefais ti’r 
cyngor yma? 

Wyt ti’n gwybod ble i fynd i gael help a ble mae dod o hyd i’r adnoddau 
diogelwch ar dy hoff apiau a gemau? 

Beth fyddai modd i ti ei wneud petai bod ar-lein yn gwneud i ti deimlo’n waeth 
yn lle’n well?

Beth fyddai modd i ti ei wneud petai rhywun yn bod yn annifyr gyda  
thi ar-lein?

Beth fyddai modd i ti ei wneud petai ti’n gweld ffrind ar-lein angen  
help neu gefnogaeth?  
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