Beth ydy
Bwlio?
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Bwlio yw pan fydd rhywun yn gas
neu’n eich brifo, yn fwriadol, dro ar
ôl tro. Cofiwch y geiriau, Poeni Aml
i’ch Dilorni - PAID

Sut mae bwlio yn edrych?
-

Galw Enwau
Taro, Cicio, Dyrnu, Baglu, Gwthio
’Stumiau Llaw Anfoesgar
Sylwadau Cas
Taenu Sibrydion
Gadael Rhywun Allan
Pryfocio
Codi ofn
Dwyn neu Dorri Pethau Rhywun
Negeseuon Testun neu E-bost
Cas neu Ffug
- Bygythiadau

Sut mae cael
ei fwlio yn gwneud i
rywun deimlo?
- Wedi ei frifo
- Sâl
- Pryderus

- Dryslyd
- Â chywilydd
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PEIDIWCH Â SEFYLL O’R NEILLTU
Gwybodaeth Gwrthfwlio i Blant
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Beth i’w wneud os
ydych chi yn cael
eich bwlio
Cofiwch PAID –

Paid Ag Ildio - Dwed

Wrth pwy y gallaf ddweud?
Dywedwch wrth rywun y gallwch chi
ymddiried ynddo bob amser, fel:
-

Mam neu Dad
Gofalwr
Tadcu neu Famgu
Brawd neu Chwaer

-

Ffrind
Athro
Aelod o’r Teulu
Gweithiwr Ieuenctid

Byddan nhw’n eich helpu i ddelio â’r bwli yn
y ffordd orau.

Rhai ffyrdd eraill o ddelio
â bwlio
- Edrychwch i’w
lygaid a dweud wrth
y bwli am fynd i
ffwrdd
- Eu hanwybyddu
- Cerdded i ffwrdd
- Peidio â gwneud yr
hyn y maen nhw’n ei
ddweud

- Ceisiwch beidio ag
edrych yn ofidus neu
grio gan mai dyma
beth maen nhw ei
eisiau
- Peidio â chynhyrfu
- Peidiwch â’u taro’n ôl
na dial mewn unrhyw
ffordd

Sefyll dros eraill
Mae gan bawb ran i’w chwarae wrth atal bwlio. Os
ydych chi’n gweld hyn yn digwydd i rywun arall,
cynigiwch gefnogaeth iddyn nhw a chofiwch ei bod
hi’n bwysig dweud wrth rywun. Drwy wneud dim,
rydych yn anfon neges at y bwli bod ei ymddygiad
yn dderbyniol – a dyw e ddim!

Cyfeillgarwch
Peidiwch â chwarae gyda phobl sy’n brifo pobl
eraill. I gael ffrindiau da, rhaid i chi fod yn ffrind da.
Dewiswch ffrindiau sy’n garedig, yn rhannu ac sy’n
gwrando arnoch chi. Byddwch yn garedig, rhannu
â nhw a gwrando arnyn nhw hefyd. Os yw eich
ffrindiau’n ymddangos yn drist, ceisiwch eu helpu
ac os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n cael ei
fwlio, dywedwch wrth oedolyn ar unwaith.

Mae Ffrindiau Da:
• Yn gwrando ar ei gilydd
• Yn peidio â dilorni ei gilydd
na brifo teimladau ei gilydd
• Yn garedig a chymwynasgar
• Yn helpu ei gilydd i ddatrys problemau
• Yn gallu anghytuno heb frifo ei gilydd
• Yn parchu ei gilydd
• Yn ddibynadwy
• Yn gofalu am ei gilydd

A ydych chi’n bwlio rhywun?
Os ydych chi’n bwlio rhywun, STOPIWCH a
MEDDYLIWCH am yr hyn rydych chi’n ei wneud.
Nid yw bwlio yn hwyl ac nid yw’n jôc. Mae’n brifo
pobl ac yn gwneud iddyn nhw deimlo’n drist.
Meddyliwch pam eich bod yn gwneud y pethau
hyn. Ai am fod rhywun yn ei wneud i chi, neu
wedi gwneud yn y gorffennol a’ch bod yn ddig
am hynny? Ydych chi’n bychanu rhywun arall fel
eich bod chi’n gallu teimlo’n well amdanoch chi
eich hun? Neu a ydych chi’n ofni, os nad ydych
chi’n ymddwyn fel hyn, efallai mai chi fydd yr un
sy’n cael ei fwlio? Beth bynnag yw’r rheswm, mae
angen i chi STOPIO.
Siaradwch ag oedolyn rydych chi’n ymddiried
ynddo a dywedwch wrthyn nhw beth sydd wedi
bod yn digwydd. Byddant yn eich helpu i roi’r
gorau i fwlio pobl eraill ac yn rhoi’r cymorth a’r
anogaeth rydych chi’n eu haeddu.

Peidiwch â Sefyll o’r Neilltu!
Sefwch, Sefwch yn Gryf,
Sefwch Gyda’ch Gilydd

