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Pecyn y Prosiect Ffotograffiaeth

Mae Canolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel y DU yn cydlynu Diwrnod 
Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel yn y DU bob blwyddyn.

Y llynedd, roedd 2.8 miliwn o bobl ifanc yn rhan o Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd 
yn fwy Diogel 2016! Ac rydyn ni’n awyddus i gynnwys mwy fyth eleni.

Thema Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel ledled y byd eleni yw “Y Ni yw’r Newid: Uno 
ar gyfer rhyngrwyd gwell”. Fel rhan o hyn, rydyn ni’n annog pawb i ystyried beth gallwn ni gyd ei 
wneud er mwyn sicrhau bod y rhyngrwyd yn lle gwell.

Yn y DU, rydyn ni’n canolbwyntio’n arbennig ar Bŵer Lluniau ym mywyd digidol pobl ifanc, ac 
yn rhedeg ymgyrch ffotograffiaeth genedlaethol i godi ymwybyddiaeth ynghylch defnyddio lluniau 
mewn ffordd ddiogel a chadarnhaol ar-lein.

Mae lluniau’n gallu bod yn hynod o bwerus. Mae’r rhyngrwyd yn ymwneud fwyfwy â lluniau, ac 
mae’r lluniau a’r fideos rydyn ni’n eu gweld a’u rhannu yn gallu cael cryn effaith, a hynny arnom ni 
ac ar bobl eraill. Rydyn ni’n adnabod pa mor bwysig yw lluniau i bobl ifanc, ac yn awyddus iddynt 
ddweud eu dweud.

Hoffem i bobl ifanc greu lluniau sy’n dangos yr effaith mae lluniau ar-lein yn ei chael ar eich 
bywyd, a defnyddio’r rhain i ddysgu pobl eraill am brofiadau pobl ifanc ar-lein.

Gallech chi ganolbwyntio ar y canlynol:
• pa mor bwysig yw’r rhyngrwyd a defnyddio lluniau ar-

lein i chi
• unrhyw bwysau rydych chi’n ei deimlo yn sgil tynnu a 

rhannu lluniau
• sut gallwch chi ddefnyddio lluniau i ledaenu neges am 

fod yn ddiogel neu’n gadarnhaol ar-lein

Awgrymiadau arddull:
• cadwch bethau’n syml
• pwysleisiwch iaith y corff ac ystumiau’r wyneb
• darllenwch y daflen ganllaw ‘Sut i dynnu llun da’ ar dudalen 15 i gael mwy o gyngor

Mae chwe briff gwahanol i ddewis o’u plith. Gallech chi weithio ar un ohonyn nhw, neu bob un! 
Mae gan bob briff oedran wedi ei argymell ar ei gyfer.

Pob hwyl a mwynhewch! 
Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at weld eich lluniau.

I gael mwy o wybodaeth am Ganolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel y DU a Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd 
yn fwy Diogel 2017, ewch i: www.saferinternet.org.uk 

Rhannwch eich lluniau gyda ni:
Gofynnwch i athro/arweinydd rannu 
eich lluniau gyda Chanolfan Defnyddio’r 
Rhyngrwyd yn fwy Diogel y DU drwy 
broffiliau cyfryngau cymdeithasol eich 
ysgol/sefydliad.

Defnyddiwch yr hashnod #SID2017 a’u 
rhannu gyda ni ar Twitter (@UK_SIC).
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Briff: Y Ni yw’r Newid

Yn addas ar gyfer: Pob oedran

Pwyntiau i’w trafod:
• Sut mae’r rhyngrwyd yn uno pobl?
• Sut mae modd i ni ddefnyddio lluniau i ledaenu agwedd gadarnhaol ar-lein?
• A yw lluniau yn eich ysbrydoli i gymryd camau cadarnhaol ar-lein weithiau?

Ewch ati i greu llun gyda neges sy’n ysbrydoli pobl eraill i sicrhau mai ‘nhw yw’r newid’ ac i ‘uno i 
greu rhyngrwyd gwell.’ Fe allai’r llun ddangos sut mae’r rhyngrwyd yn eich helpu chi i weithio gyda 
phobl eraill i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, neu ddangos sut mae lluniau’n gallu helpu pobl i fod 
yn gadarnhaol ac yn garedig gyda phobl eraill.

Mae rhai lluniau’n lledu’n lloerig ar-lein, ac yn cael eu rhannu i bedwar ban byd. Beth sy’n gwneud 
y lluniau hyn mor boblogaidd? Mae emojis a symbolau’n cael eu defnyddio yn lle geiriau ar-lein yn 
aml - a fyddai’r rheini yn helpu eich llun i ysbrydoli newid a chreu rhyngrwyd gwell?
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Enghreifftiau o luniau:

• Neges ddiogelwch ar-lein wedi ei chyfathrebu gan 
ddefnyddio emojis

• Llun o grŵp o bobl ifanc yn dal emojis hapus dros eu 
hwynebau

• Llun o bobl ifanc yn defnyddio emojis neu swigod siarad i 
fynegi neges gadarnhaol

• Llun o grŵp o bobl ifanc yn dal amrywiol ddyfeisiau ac yn 
mynd fraich ym mraich gan wenu

• Grŵp o bobl ifanc yn ymgyrchu i ledaenu neges am ryngrwyd gwell

Cymerwch ran yn ein charades 
emojis ar gyfer Diwrnod 
Defnyddio’r Rhyngrwyd yn 
fwy Diogel drwy fynd i: www.
saferinternetday.org.uk/emoji-
charades
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Briff:  Edrych y tu hwnt i’r ffrâm

Yn addas ar gyfer:  6 - 18 oed

Pwyntiau i’w trafod:
• Sut mae dewis beth i gymryd llun ohono?
• Pa fath o bethau ydych chi’n penderfynu peidio â’u cynnwys mewn llun?
• Mae llun yn dangos rhan fechan o olygfa mwy, ond beth am yr hyn sydd ‘y tu hwnt i’r ffrâm?’
• Beth yw’r gwahaniaeth rhwng llun ‘wedi ei gynllunio’ a llun ‘heb ei gynllunio’?
• Oes modd i ni fyth wybod yr hyn sy’n digwydd heb weld y darlun ehangach?

Ewch ati i greu llun sy’n dangos nad yw’r hyn rydyn ni’n ei weld ar-lein yn cyfleu’r gwirionedd bob 
amser. Mae tynnu llun yn caniatáu i ni ddewis yr hyn mae pobl eraill yn ei weld, a pha wybodaeth 
sy’n cael ei hepgor.

Fe allai’r penderfyniadau hynny effeithio ar ddehongliad pobl eraill o’r llun. Pe bai modd i ni ‘edrych 
y tu hwnt i’r ffrâm’, beth arall fydden ni’n ei weld? Allwch chi greu llun sy’n dangos bod yr hyn gaiff 
ei gynnwys mewn llun, a’r hyn na chaiff ei gynnwys, yn gallu dylanwadu ar ein dealltwriaeth o 
sefyllfa?
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Enghreifftiau o luniau:

• Llun yn dangos person ifanc yn tynnu llun, e.e. cornel daclus mewn ystafell wely, ond mae’r 
ardaloedd nad ydynt yn y llun yn anniben.

• Llun yn dangos ardal sydd wedi cael ei fframio. Mae’r ardal yn y ffrâm yn olygfa sydd wedi cael 
ei threfnu’n ofalus, er enghraifft disgybl yn gweithio’n ddiwyd; y tu allan i’r ffrâm, mae’n fwy 
anhrefnus a blêr, er enghraifft disgyblion ddim yn gweithio ac yn eistedd ar fyrddau.

• Pâr o luniau: mae’r cyntaf yn llun wedi ei nesáu, a’r ail yn llun wedi ei bellhau, ac rydych chi’n 
gweld y darlun ehangach, sy’n wahanol iawn i’r hyn roeddech chi wedi ei ddisgwyl.
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Briff: Nid gweld yw credu bob amser

Yn addas ar gyfer: 6 - 18 oed

Pwyntiau i’w trafod:

• Ydych chi erioed wedi gweld llun ar-lein, ac wedi meddwl eich bod yn deall yr hyn roedd yn 
ei ddangos i chi, ond yn y pen draw ei fod yn rhywbeth cwbl wahanol?

• Beth sy’n gwneud llun yn ddryslyd? Beth sy’n gwneud llun yn eglur?
• Ar beth ydyn ni’n seilio ein hargraffiadau cyntaf? Pam mae hyn yn anghywir weithiau?
• Pa effaith y gallai llun dryslyd ei chael ar enw da rhywun ar-lein?

Ewch ati i greu llun sy’n dangos sut mae modd i ni gamddeall y lluniau rydyn ni’n eu gweld ar-lein. 
Mae’r ystyr yn gallu bod yn aneglur heb yr hanes y tu ôl i’r llun. Fe allai llun dryslyd achosi i bobl 
neidio i’r casgliadau anghywir am y bobl yn y llun, neu’r sawl sydd wedi ei rannu. Fe allai fod yn 
llun sy’n gofyn am olwg fanylach i ddeall yr hanes yn iawn. Os hoffech chi fod yn greadigol iawn, 
gallech chi roi cynnig ar ddefnyddio onglau a phersbectifau gwahanol er mwyn creu dryswch yn 
eich llun.

Ar ôl i chi greu eich llun dryslyd, ysgrifennwch ddau label a allai esbonio’r hyn sy’n digwydd yn y 
llun. Rhannwch y rhain ochr yn ochr â’ch lluniau. Bydd raid i’r rheini sy’n edrych arnynt ddyfalu pa 
un yw’r esboniad cywir.

Pa label sy’n dweud y 
gwir?

1. Mae’r bachgen yn 
disgyn ac mae’r ferch 
yn ceisio ei ddal.

2. Mae’r ferch yn ceisio 
gwthio’r bachgen.
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Enghreifftiau o luniau:

• Pobl yn edrych fel eu bod yn dadlau, ond dim ond chwarae/cogio maen nhw’n ei wneud. A oes 
cliw yn y cefndir i helpu i ddeall y sefyllfa?

• Llun o baentiad ar y wal. Ai celf yw e? Ai graffiti yw e? Ai hysbysebu yw e? A oes cliw yn y cef-
ndir i roi mwy o wybodaeth i ni?

• Pâr o luniau - y llun cyntaf yw rhywun â’i ben yn ei ddwylo. A yw’n chwerthin neu’n crio? Mae’r 
ail lun yn dangos beth mae’n ei wneud go iawn, neu’n taflu goleuni ar yr ystyr.

• Llun wedi ei dynnu ar ongl sy’n achosi i’r gwrthrychau edrych fel eu bod mewn safle gwahanol 
i’w gwir safle, gan achosi dryswch.

Pa label sy’n dweud y gwir?

1. Mae’r plant yn chwarae ar y maes chwarae.

2. Mae’r ferch yn rhedeg ar ôl y bachgen gan ei fod wedi mynd ar ei 
nerfau.
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Briff: Y Llun Perffaith

Yn addas ar gyfer: 13 - 18 oed

Pwyntiau i’w trafod:
• Ydych chi’n hoffi cymryd hun-luniau? Pam?
• Ydych chi’n teimlo dan bwysau i edrych rhyw ffordd arbennig yn yr hun-luniau rydych chi’n 

eu rhannu ar-lein?
• Beth sy’n gwneud hun-lun yn ‘berffaith’? Pwy sy’n penderfynu ar ystyr ‘perffaith’?
• A oes pwysau gwahanol ar fechgyn a merched o ran yr hun-lun perffaith?

Ewch ati i greu llun sy’n dangos sut gall pobl ifanc fod o dan bwysau i edrych rhyw ffordd arbennig 
yn yr hun-luniau maen nhw’n eu rhannu ar-lein. Fe allai ddangos yr hyn sydd ei angen i greu llun 
‘perffaith’, neu amlygu’r gwahaniaeth rhwng y lluniau mae pobl ifanc yn eu dewis eu rhannu ar-
lein a’r rhai maen nhw’n eu dileu. I ba drafferth mae pobl yn mynd er mwyn cymryd yr hun-lun 
‘perffaith’?

Enghreifftiau o luniau:
• Cyfres o hun-luniau yn cynnwys llawer o ‘gynigion amherffaith’ ar lun, gan ddangos sawl llun 

mae’n rhaid ei gymryd i gael yr un perffaith.
• Hun-luniau â gwahanol olygiadau/hidlyddion i ddangos sut mae modd newid llun
• Cyfres o luniau sy’n dangos y penderfyniadau mae pobl ifanc yn eu cymryd cyn, yn ystod ac 

ar ôl cymryd hun-lun (e.e. newid dillad, newid safle/lleoliad, rhoi cynnig ar hidlyddion, cyhoeddi 
neu ddileu?)

• Pâr o luniau yn dangos y gwahaniaeth rhwng yr hyn mae’r hun-lun yn ei ddangos, a’r hyn sy’n 
digwydd go iawn. Oes yna rywun wedi gosod ei hun mewn sefyllfa anarferol neu ddoniol er 
mwyn ceisio cael hun-lun da?
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Briff: Cliwiau gwybodaeth bersonol

Yn addas ar gyfer: 6 - 11 oed

Pwyntiau i’w trafod:

• Beth yw gwybodaeth bersonol? Meddylia am rai enghreifftiau.
• Pam ei bod yn bwysig peidio â rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein?
• Sut gallai rhywun ddatgelu cliw am ei wybodaeth bersonol mewn llun ar-lein mewn camgy-

meriad?

Mae lluniau’n gallu cynnwys cliwiau a allai ddatgelu gwybodaeth bersonol amdanat ti neu rywun 
arall. Mae’n bwysig tynnu’r cliwiau hyn a pheidio â’u rhannu mewn camgymeriad yn y lluniau rwyt 
ti’n eu tynnu. I helpu i esbonio beth i beidio â’i wneud, alli di feddwl am lun y gallai rhywun ei 
gymryd sy’n rhannu ei wybodaeth bersonol mewn camgymeriad?

Cer ati i greu llun sy’n cynnwys cliw am ddarn o wybodaeth bersonol. Cofia, fe allai’r llun rwyt 
ti’n ei gymryd gael ei weld gan lawer o bobl fel rhan o’n hymgyrch, felly mae’n bwysig peidio 
â defnyddio dy wybodaeth bersonol go iawn di na gwybodaeth bersonol neb arall. 
Meddylia am berson dychmygol, neu ddewis gymeriad ffuglennol, a chreu gwybodaeth bersonol 
ddychmygol ar ei gyfer er mwyn ei rhannu mewn camgymeriad yn dy luniau . Fe allai hyn fod yn 
rhywbeth amlwg iawn sy’n hawdd ei weld, neu’n gliw mwy cynnil wedi ei guddio yn y cefndir.
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Enghreifftiau o luniau:

• Llun sy’n datgelu cliw am ble mae dy gymeriad yn mynd i’r ysgol. Cer ati i greu ysgol 
ddychmygol a dylunio logo ysgol i’w ddefnyddio ar wisgoedd/bagiau/casys pensiliau ac ati.

• Meddylia am gyfrinair ffug, a chreu llun sy’n ei ddatgelu. Fe allai’r cyfrinair fod wedi ei 
ysgrifennu ar law rhywun, neu ar nodyn ‘post-it’ wedi ei lynu ar gyfrifiadur rhywun ac ati.

• Llun sy’n datgelu cyfeiriad dy gymeriad. Fe allai fod yn arwydd stryd yn y cefndir, neu’n 
gyfeiriad wedi ei ysgrifennu ar lythyr.

• Llun sy’n datgelu enw llawn dy gymeriad. Fe all hyn fod ar fathodyn enw, llythyr, tystysgrif 
ac ati.
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Briff: Bod yn fi fy hun

Yn addas ar gyfer: 6 - 11 oed

Pwyntiau i’w trafod:

• Mae dy wyneb a sut rwyt ti’n edrych yn rhan o dy wybodaeth bersonol. Pam?
• Pa wybodaeth amdanat ti sy’n saff ei rhannu? (Meddylia am: hoff liw/bwyd/anifail/camp/

diddordeb)
• Sut gallet ti gynrychioli dy hun a dy bersonoliaeth heb ddangos dy wyneb neu unrhyw 

wybodaeth bersonol?

Cer ati i greu llun sy’n dangos sut gallet ti gynrychioli dy hun ar-lein heb ddangos dy wyneb.

Gallet ti greu dy emoji dy hun sy’n cynrychioli pwy wyt ti a dy bersonoliaeth. Neu gallet ti greu 
avatar, cymeriad, cartŵn neu lun i gynrychioli dy hun ar-lein. Sut galli di gynnwys dy ddiddordebau 
a dy bersonoliaeth? I gael rhywfaint o ysbrydoliaeth, edrycha ar y lluniau isod. Maen nhw’n 
cynnwys hoff liwiau a diddordebau’r bobl ifanc. Beth fyddet ti’n ei gynnwys yn dy avatar?

Enghreifftiau o luniau:

• Dy emoji dy hun - llun o’r emoji ar ei ben 
ei hun, neu lun ohonot ti’n dal dy emoji 
newydd dros dy wyneb.

• Avatar er mwyn cynrychioli dy hun mewn 
ffordd wahanol - gallet ti wneud llun o dy 
hun fel anghenfil, arch-arwr, neu rywbeth 
cwbl wahanol - bydd yn greadigol!

• Fersiwn cartŵn o dy hun.
• Casgliad o dy hoff siapiau, lliwiau a 

phatrymau i gynrychioli dy bersonoliaeth.
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Ymgyrch emoji #giveasmile!

Ymunwch â’n hymgyrch #giveasmile a defnyddio ein templed i ddylunio eich emoji eich hunain 
neu ysgrifennu neges er mwyn ysbrydoli rhyngrwyd gwell. Ewch i www.saferinternet.org.uk/give-a-
smile i gael mwy o wybodaeth a llwytho templedi i lawr.

  Llenwch yr emoji gwag i ysbrydoli rhyngrwyd gwell
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Arweiniad i Athrawon/Arweinyddion Grŵp

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2017 yn cael ei ddathlu ar 7 Chwefror 2017 
er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch defnyddio’r rhyngrwyd mewn ffordd ddiogel a chadarnhaol.

Mae’r materion sy’n cael eu trafod yn y pecyn hwn yn cynnig cyfleoedd lu i drafod â phobl ifanc 
ynghylch y prif faterion ar-lein sy’n effeithio arnynt, a sut gallant ychwanegu eu lleisiau at yr 
ymgyrch cyfryngau cymdeithasol fyd-eang fwyaf ynghylch defnyddio technoleg mewn ffordd 
ddiogel a chadarnhaol.

Fe allai ein Pecynnau Addysg ac adnoddau ffilm SID TV eich helpu i ymchwilio i’r materion hyn 
ymhellach.

Ewch i www.saferinternet.org.uk i gael gafael ar yr adnoddau hyn am ddim.

Rhannwch eich lluniau:
Ar ôl i bobl ifanc ddefnyddio’r pecyn hwn i greu eu ffotograffau, gallwch eu rhannu â Chanolfan 
Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel y DU ar Twitter. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys 
#SID2017 ac @UK_SIC.

Efallai y caiff unrhyw lun sy’n cael ei rannu ar Twitter gan ddefnyddio’r hashnod isod ei rannu eto 
gyda dilynwyr y Ganolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel y DU, ac mae’n ffordd wych o 
rannu negeseuon eich ysgol/sefydliad â chynulleidfa eang. Dim ond lluniau sy’n cael eu hanfon o 
gyfrifon cyfryngau cymdeithasol ysgolion/sefydliadau fydd yn cael eu haildrydar.

Pwysig: Gwnewch yn siŵr bod gennych chi 
ganiatâd cyfryngau cymdeithasol priodol eich 
ysgol/lleoliad gan rieni/gofalwyr ar gyfer unrhyw 
blant sy’n ymddangos mewn ffotograffau.
Gwnewch yn siŵr bod y bobl ifanc sy’n cymryd rhan 
yn y prosiect hwn yn deall y gallai unrhyw luniau 
maen nhw’n eu rhannu gyda ni gael eu gweld gan 
gynulleidfa eang iawn. Fel sy’n cael ei sôn amdano yn 
rhai o’r briffiau, mae lluniau yn gallu bod yn gyfrwng 
sy’n achosi i wybodaeth bersonol gael ei rhannu 
mewn camgymeriad. Cymerwch olwg ofalus ar eich 
ffotograffau cyn eu hanfon i wneud yn siŵr nad oes 
modd adnabod unrhyw wybodaeth bersonol, e.e. enw 
llawn ar linyn.

O ganlyniad i drafod y materion yn y pecyn hwn, fe 
allai pobl ifanc sôn wrthych chi eu bod yn weithredol ar 
y cyfryngau cyhoeddus. Sylwch, ar lawer o safleoedd 
cyfryngau cymdeithasol (fel Snapchat, Instagram, 
YouTube, Twitter, Facebook), mae’n rhaid i chi fod 
yn 13 oed i gael cyfrif. Os bydd plentyn o dan 13 oed 
yn dweud wrthych chi ei fod ar un o’r rhain, rhowch 
wybod i’ch Arweinydd Diogelu Dynodedig. Efallai y 
bydd eich ysgol/sefydliad yn penderfynu rhoi gwybod 
i’r rheini/gofalwyr, ac yn darparu addysg gefnogol i 
blant a rhieni/gofalwyr ynghylch cyfyngiadau oedran ar 
gyfryngau cymdeithasol.

Rhagor o ffyrdd o gymryd rhan:
• Llwythwch ein hadnoddau am ddim 

i lawr - mae’r rhain yn cynnwys 
ffilmiau SID TV, cynlluniau gwersi a 
sgriptiau gwasanaeth i’ch helpu chi i 
gyflwyno’r negeseuon

• Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn 
fwy Diogel yn eich ysgol/sefydliad

• Rhowch y neges ar led! Ymunwch 
â’r sgwrs ar-lein a rhannu’r hyn 
rydych chi’n ei wneud i gefnogi 
Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn 
fwy Diogel 2017. Gwnewch yn siŵr 
eich bod yn cynnwys #SID2017 a @
UK_SIC

• Ychwanegwch logo Diwrnod 
Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy 
Diogel at eich gwefan

• Cofrestrwch fel cefnogwr Diwrnod 
Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy 
Diogel ac ychwanegu eich neges a 
logo eich sefydliad at y rhestr ar-lein

I lwytho adnoddau i lawr a 
chofrestru fel cefnogwr, ewch i www.
saferinternetday.org.uk
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Aros yn llonydd!

Defnyddiwch law gadarn, 

pwyswch ar rywbeth solet 

neu defnyddiwch stand 

drithroed i osgoi lluniau 

aneglur

Dod o hyd 

i’ch golau!

Edrychwch i weld o ble 

mae’r golau’n dod er mwyn 

helpu i oleuo’ch gwrthrych 

Onglau

Arbrofwch ag onglau a 

phersbectifau gwahanol er 

mwyn creu safbwyntiau 

unigryw 

Fframio eich saethiad

Meddyliwch am 

gyfansoddiad a chynllun 

eich saethiadau. 

Defnyddiwch bethau o’ch 

cwmpas i fframio’r 

ffocws

Ffocysu

Dewch o hyd i 

ffocws eich saethiad i 

gael lluniau clir a siarp. 

Arbrofwch drwy ffocysu ar 

wrthrychau yn y tu blaen 

ac yn y cefndir

Dal ati

Gwiriwch eich 

saethiadau a gwneud 

newidiadau nes eich bod 

yn fodlon ar y canlyniadau. 

Tynnwch fwy nag un 

llun fel eich bod 

yn gallu dewis 

ohonynt

Sut i dynnu llun da


