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Dyddiau Da a Dyddiau Drwg yn ystod Cyfyngiadau’r Coronafeirws 

Diwrnod Drwg

1. Mae Jasmine wedi diflasu - mae ei mam a’i thad yn teimlo’r un fath. Maent yn gwylio’r 
teledu ond mae Jasmine eisiau mynd allan. Mae hi’n dweud, “’Dw i’n mynd i chwarae 
badminton”, ond mae ei rhieni’n dweud, “Na!”

2. Mae James yn gwneud llanast yn ei ystafell wely.  Mae’n teimlo’n flin. Mae’n rhedeg 
allan o’r tŷ, ac yn cael ei stopio gan heddwas cyfeillgar. Mae’r heddwas yn cerdded adref 
gyda James ac yn gwrando arno. Eglura James fod arno “angen ymarfer corff”. 

3. Mae Kali wedi cael digon. Mae ganddi bamffled am ffair. Hoffai Kali fynd, ond dydi hi 
ddim yn gallu. Mae hi’n ei daflu yn y bin. 

4. Mae Lisa’n mynd am dro, fel mae hi’n ei wneud bob dydd. Mae hi’n gweld rhywun yn 
eistedd yn darllen, ac yn mynd draw i ddweud helo. “Dydych chi ddim yn cadw at y 
rheolau cadw pellter cymdeithasol!” Mae’r ddynes yn codi ac yn rhuthro i ffwrdd. Mae 
Lisa yn ffonio ei ffrind ar ôl iddi gyrraedd adref i drafod sut mae hi’n teimlo. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diwrnod Da

1. Susie
Mae Susie yn deffro ar ôl noson dda o gwsg. Mae hi’n edrych ymlaen at ddiwrnod gartref. 
Mae hi’n bwyta brecwast ac yna’n glanhau. Mae hi’n edrych ar ei hamserlen ar gyfer y 
diwrnod – mae hi wrth ei bodd yn dawnsio, felly ei chynllun yw ymuno â dosbarth dawnsio 
ar-lein (fel y rhai gan Dance Syndrome!). Amser am baned, sgwrs gyda’i Mam, a gwylio’r 
teledu. Mae Susie yn ymlacio yn y bath cyn mynd i’w gwely. Mae hi wedi bwyta’n iach, wedi 
cael ymarfer corff, wedi dysgu rhywbeth newydd ac wedi gwneud ychydig o’i thasgau 
dyddiol arferol.  Ond yn bwysicach fyth, fe wnaeth hi helpu ei mam / gofalwr yn y gegin a 
chael amser am sgwrs. 

2.George
Mae George a’i gath yn deffro. Mae George yn ymolchi ac yn eillio. Mae’n helpu ei fam i 
roi ei ddillad budur yn y peiriant golchi, mae hi’n smwddio’r dillad glân cyn iddo eu 
gwisgo. Mae gan George gynllun ar gyfer ei ddiwrnod – byddai fel arfer yn mynd allan i 
redeg gyda’i ffrindiau, ond mae’n rhaid iddo fynd am dro nes bydd cyfyngiadau’r 
Coronafeirws wedi dod i ben. Mae ei fam yn codi llaw arno ac yn dweud, “paid â mynd 
yn agos at neb – wela i di’n fuan.”Mae George yn ymlacio yn y bath cyn mynd i’w wely. 

3.Janet a Kim
Mae Janet a Kim yn meddwl am eu cariadon ac yn cadw mewn cysylltiad â nhw. Maent 
yn penderfynu defnyddio’r ffôn, ond fe allant ddefnyddio ap fideo ar-lein neu ap 
negeseuon. 



 

 

4.Phil. 
Mae Phil yn darllen llyfr heb eiriau â’i fam. Mae wrth ei fodd â cherddoriaeth ac yn 
dysgu ei hun i chwarae’r gitâr. Mae ei chwaer yn curo ei dwylo i’r gerddoriaeth.  

5.Fred. 
Paratoi a choginio pryd gyda’i gilydd mae Fred a Louisa yn ei wneud. Yn nes ymlaen, 
bydd Fred yn gwneud ymarfer corff yn yr ardd. 

Mae’r straeon byrion hyn yn dangos sut i ofalu am ein hiechyd meddwl a’n lles, a pha 
mor bwysig yw cadw mewn cysylltiad gyda phobl eraill a theimlo ein bod yn perthyn. 

Mae’r maniffesto PERTHYN yn ein hatgoffa o’r chwe pheth y gallwn ni eu gwneud bob 
dydd i gadw’n iach. Cynlluniwch eich diwrnod o amgylch y chwe pheth hyn a helpwch y 
bobl sy’n annwyl i chi i gynllunio hefyd. Mae rhai o’r pethau sydd wedi’u cynnwys yn y 
maniffesto wedi’u gwahardd yn ystod cyfyngiadau’r Coronafeirws (fel nofio a 
chofleidio), ond mae nifer o opsiynau eraill ar gael. 

Mae’r pethau hyn yn hynod bwysig yn ystod y cyfnod hwn o ynysu a chyfyngiadau, gan 
fod unigrwydd yn gallu cael effaith ar iechyd meddwl ac iechyd corfforol. Mae’n gallu 
gwneud i bobl deimlo’n bigog, yn drist neu’n flin, ac yn gallu arwain pobl i stopio 
cyfathrebu neu esgeuluso cwsg, ymarfer corff, amseroedd bwyta rheolaidd neu dreulio 
eu holl amser yn chwarae gemau ar ffôn neu gyfrifiadur neu wylio’r Newyddion. 



 
 

Cyfres The Books Beyond Words 

Mae bob un o’n straeon ar gael fel llyfrau clawr meddal ac e-lyfrau, felly mae modd i chi eu 
darllen lle bynnag yr ydych chi. Dyma rai straeon y byddwch chi o bosibl yn eu mwynhau yn 
ystod eich cyfnod gartref:

Belonging (2018) Sheila Hollins, Valerie Sinason ac artistiaid Access All Areas, wedi’i 
ddarlunio gan Lucy Bergonzi. Mae Kali yn unig. Nid oes ganddi ffrindiau go iawn na rheswm 



 
 
 

 

 

i adael y tŷ i gymdeithasu; mae gweithgareddau cymunedol yn teimlo’n ddiarffordd ac yn 
ddibwys iddi hi. Pan mae pethau’n mynd o’i le, mae Kali yn canfod ei hun mewn sefyllfa i 
helpu Stefan, unigolyn diamddiffyn ac unig arall. Mae’r ddau yn dod yn ffrindiau mawr ac 
yn dechrau teimlo’n fuan iawn  eu bod yn aelodau allweddol o’r gymuned a’u bod yn 
perthyn iddi.

Speaking Up for Myself (ailargraffwyd yn 2017) gan Sheila Hollins, Jackie Downer, 
Linnett Farquarson a Oyepeju Raji, wedi’i ddarlunio gan Lisa Kopper. Mae Natalie yn byw 
gydag anabledd deallusol ac yn dod o grŵp lleiafrifol ethnig, sy’n ei gwneud yn anodd iddi 
gael mynediad at wasanaethau da. Mae Natalie yn dysgu i ymdrin â phroblemau drwy fod 
yn bendant a thrwy dderbyn cymorth gan bobl y mae hi’n ymddiried ynddynt. 

Making Friends a Hug Me, Touch Me (2015, 2il argraffiad) gan Sheila Hollins a Terry 
Roth, wedi’i ddarlunio gan Beth Webb. Mae’r llyfrau hyn yn adrodd straeon Neil a Janet 
sy’n awyddus i ddod i adnabod pobl newydd, ond yn mynd ati i wneud hynny mewn 
ffordd amhriodol.   Mae’r straeon yn adrodd sut maen nhw’n dysgu pryd mae’n 
dderbyniol ac yn annerbyniol i gyffwrdd pobl.  

The Drama Group (2015) gan Hugh Grant, Sheila Hollins a Nigel Hollins, wedi’i 
ddarlunio gan Lisa Kopper. Mae Dean yn mynd i’r theatr gyda’i deulu. Mae’n mwynhau’r 
profiad i’r fath raddau y caiff ei annog gan ei ffrind, James, i fynychu grŵp drama. Mae’n 
teimlo’n nerfus iawn ac yn ei chael hi’n anodd ymuno i ddechrau. Ond unwaith mae Dean  
newydd.



 

 

 

yn dechrau dod i adnabod pobl, mae’n dechrau mwynhau ei hun, ac yn ymgymryd â gwahanol 
rolau y tu ôl i’r llwyfan yn ogystal ag actio. 

Falling in Love (1999) gan Sheila Hollins, Wendy Perez ac Adam Abdelnoor, wedi’i ddarlunio 
gan Beth Webb. Dyma hanes perthynas Mike a Janet, o’u dêt cyntaf, i’w dyweddïad, i’w 
priodas! 

A New Home in the Community (2015, 2il argraffiad) gan Sheila Hollins a Deborah 
Hutchinson, wedi’i ddarlunio gan Beth Webb. Mae’n rhaid i Simon symud o’r ysbyty arhosiad 
hir i gartref gofal, a buan iawn y daw i ddeall fod ei ffrindiau newydd yno i’w helpu. Lluniwyd y 
llyfr i helpu pobl ag anableddau deallusol i ymgartrefu yn eu cartref newydd.

George Gets Smart (2001) gan Sheila Hollins, Margaret Flynn a Philippa Russell, wedi’i 
ddarlunio gan Catherine Brighton. Mae bywyd George yn newid yn llwyr pan mae’n dysgu i 
ymolchi ac edrych ar ôl ei edrychiad. Nid yw pobl yn ei osgoi mwyach, ac mae’n mwynhau 
cwmni ei ffrindiau a’i gydweithwyr. 
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