Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd
i ryngweithio ag eraill

Rhyngweithio cymdeithasol
Efallai y bydd yn eich synnu bod y medrau sydd eu hangen i wrando, deall a
rhyngweithio â phobl eraill, sydd fel arfer yn dod yn amlwg yn ystod plentyndod
cynnar, yn parhau i gael eu gloywi a’u datblygu yn ystod blynyddoedd llencyndod yn
yr ysgol uwchradd.
Mae medrau rhyngweithio cymdeithasol yn bwysig mewn sefyllfaoedd dysgu a
sefyllfaoedd cymdeithasol ac yn parhau i ddatblygu mewn ymateb i’r galw
cyfnewidiol gartref ac yn yr ysgol.
Mae cefnogi plentyn/person ifanc i ddatblygu ei fedrau rhyngweithio yn helpu â:
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Datblygu a chynnal perthynas â theulu, ffrindiau a phobl eraill
Ymuno mewn sgyrsiau
Gweithio mewn tîm
Datblygu meddwl a dysgu
Deall a rheoli emosiynau
Datrys problemau a thorri gwrthdaro
Llwyddo yn yn gweithle

Os ydych chi’n pryderu am wrando, deall a rhyngweithio eich plentyn, beth
bynnag yw ei oedran, siaradwch â’ch meddyg teulu neu ewch i gael cyngor
gan therapydd iaith a lleferydd cymwysedig.

Darllenwch y daflen hon i gael syniadau cyffredinol ynghylch sut y gallwch
helpu eich plentyn i ddatblygu ei fedrau rhyngweithio cymdeithasol.
Addaswch yr awgrymiadau i gyd-fynd ag oedran a chyfnod datblygiad eich
plentyn.

Beth yw rhyngweithio cymdeithasol?
Mae rhyngweithio cymdeithasol yn broses ddwyffordd sy’n cynnwys cyfleu a
deall neges a gyfathrebir rhwng dau (o leiaf) o bobl.
Medrau rhyngweithio cymdeithasol
Mae rhyngweithio cymdeithasol yn cynnwys set gymhleth o fedrau.
Mae rhyngweithio llwyddiannus yn cynnwys medru defnyddio cyswllt llygaid a
mynegiant wynebol, talu sylw a gwrando, deall beth mae rhywun yn ei
ddweud, cymryd tro a dehongli ciwiau cymdeithasol, e.e. diddordeb, dryswch,
tramgwyddo. O ran mynegiant, mae cyfathrebu’n llwyddiannus yn cynnwys
medru rhoi’r maint priodol o wybodaeth, aros ar yr un testun ac ‘adfer’ os yw
cyfathrebu’n torri i lawr.
Mae nifer cynyddol o reolau ‘anysgrifenedig’ ynghlwm wrth ryngweithio
cymdeithasol trwy gydol blynyddoedd yr ysgol. Mae’r rheolau hyn yn cynnwys
sut i fod yn gwrtais, gwybod pryd i siarad a phryd i wrando, siarad mewn
arddulliau ffurfiol neu anffurfiol â gwahanol bobl, pryd a sut i newid testun, a
sut i dorri ar draws. Mae meysydd eraill sy’n datblygu yn cynnwys
dealltwriaeth a defnyddio iaith anllythrennol, casglu’r hyn mae rhywun yn ei
olygu mewn gwirionedd a deall/defnyddio doniolwch a choegni.
Yn nodweddiadol, mae rhyngweithio cymdeithasol yn ystod llencyndod yn
cynnwys medru rhannu ac ail-ddweud, er enghraifft, stori ddoniol o brofiad
personol.
Os yw eich plentyn yn gweld siarad a chyfathrebu yn anodd,
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Efallai y bydd yn ei chael hi’n anodd deall neu ddilyn rheolau
sgwrs.
Efallai nad yw’n deall yn llawn nac yn cofio beth y mae pobl
eraill yn ei ddweud.
Efallai nad yw’n medru defnyddio geiriau i siarad am ei weithredoedd
na’r teimladau sydd wrth wraidd y gweithredoedd hynny.
Efallai ei fod yn ei chael hi’n anodd ateb cwestiynau, egluro neu adrodd
storïau.
Efallai y bydd yn mynd yn rhwystredig wrth ryngweithio â phobl eraill
mewn amgylchiadau dysgu neu amgylchiadau cymdeithasol.
Efallai y bydd yn ei chael hi’n anodd i wneud ffrindiau neu ymuno
mewn sgyrsiau grŵp.

Ffyrdd y gallwch chi helpu
a. Gofynnwch i’ch plentyn beth yn ei dyb ef sy’n gwneud sgwrs dda.
Gofynnwch i’ch plentyn beth mae’n ei feddwl sy’n ei helpu i gael sgwrs
dda a pha un a yw hyn byth yn anodd iddo. Sicrhewch eich plentyn ei
bod hi’n iawn siarad am unrhyw beth y mae’n ei gael yn anodd wrth
siarad â phobl eraill.
b. Helpwch eich plentyn i ddysgu’r geiriau ar gyfer amrediad o emosiynau
a datblygu ei allu i ddweud stori neu egluro rhywbeth sydd wedi
digwydd. Mae hyn yn helpu eich plentyn i ddatblygu’r medrau ar gyfer
siarad am ei deimladau ac am unrhyw bryderon sydd ganddo. Gweler
ein taflen Egluro ac adrodd storïau am ragor o wybodaeth.
c. Os yw eich plentyn yn ei chael hi’n anodd egluro rhywbeth, gadewch
iddo gael digon o amser ychwanegol. Cynigiwch helpu eich plentyn
ddod o hyd i’r geiriau sydd eu hangen arno i ddisgrifio sefyllfa, problem
neu labelu ei emosiynau.
ch. Eglurwch pa mor bwysig yw talu sylw a chymryd tro wrth siarad â’ch
gilydd. Ewch ati i ymarfer y medrau hyn trwy gemau wedi’u seilio ar reolau
syml, er enghraifft, ‘Jenga’.
d. Sicrhewch bod eich plentyn yn gwybod y gall un gair feddwl gwahanol
bethau, e.e. gosod, cwt. Bydd hyn yn ei helpu i ddeall ac ymuno mewn
sgyrsiau.
dd. Efallai bydd plant yn defnyddio bratiaith y maent yn ei chlywed cyn
deall ei hystyr yn iawn na phryd y byddai’n briodol. Helpwch eich
plentyn i ddeall y rheolau fydd yn ei rwystro rhag mynd i helynt am
ddefnyddio’r ymadrodd yn amhriodol!
e. Helpwch eich plentyn i ddeall coegni trwy roi rhai enghreifftiau neu
sylwi ar goegni ar y teledu a siarad am yr hyn mae’n ei feddwl.
f.

Crëwch gyfleoedd ar gyfer sgyrsiau. Er enghraifft, yn ystod tro, yn y
car, yn y siopau neu wrth goginio gyda’ch gilydd. Y ffordd orau o
ddechrau sgwrs yw gwneud rhywbeth gyda’ch gilydd neu gynnig
gwybodaeth amdanoch chi eich hun trwy rannu stori am eich dydd.

ff. Mae cwestiynau’n bwysig er mwyn egluro gwybodaeth yn y dosbarth
ond fe’u defnyddir llawer fel rhan o ryngweithio cymdeithasol, er enghraifft,
wrth siarad â ffrindiau a theulu. Helpwch eich plentyn i wrando a gofyn
amrediad o gwestiynau. Er enghraifft, pwy, ble, pryd, beth, sut, pam.
Gellir ymarfer hyn trwy gymryd eich tro i rannu stori o’ch dydd.

ng. Helpwch eich plentyn i gadw at yr un testun sgwrs am ychydig o
funudau. Dangoswch ffyrdd o wneud hyn i’ch plentyn ac eglurwch beth
rydych chi’n wneud. Er enghraifft, gwrando’n ofalus, adnabod y thema o
fewn y testun, rhannu eich meddyliau neu’ch syniadau mewn ffordd sy’n
cysylltu â’r hyn sydd wedi cael ei ddweud yn barod, cymryd eich tro a
gofyn cwestiynau i gael rhagor o wybodaeth neu egluro.
g. Disgrifiwch ac eglurwch un o reolau sgwrsio a dangoswch i’ch plentyn
sut y mae’r ‘rheol’ hon yn debygol o weithio a pham y mae’n bwysig.
Er enghraifft, siarad mewn ffordd wahanol â gwahanol bobl.
Dangoswch sut yr ydych yn cyfarch ffrind a sut y buasech yn cyfarch
athro neu bennaeth.

h. Chwiliwch am ddewis o glybiau ieuenctid a allai gynnig cyfleoedd ar
gyfer rhyngweithio wedi’i drefnu mewn amgylchedd cefnogol.
l. Os oes arnoch chi eisiau edrych sut y mae medrau siarad a chyfathrebu
yn gwneud cynnydd graddol, dilynwch y cyswllt hwn i weld poster ‘What’s
typical talk at secondary?’.
http://www.talkingpoint.org.uk/sites/talkingpoint.org.uk/files/Secondary%2
0Milestone%20Poster%20-%20Final.pdf

