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Defnyddio technoleg rithwir i ddod â 
chenedlaethau gwahanol ynghyd 
Linking Generations Northern Ireland 
 

Mae un o bartneriaid cenedlaethol Dewch at 
Eich Gilydd Bwyd am Oes, sef Linking 
Generations Northern Ireland (LGNI), wedi 
bod yn edrych ar ffyrdd newydd o ddefnyddio 
technoleg rithwir i greu cysylltiadau rhwng 
cenedlaethau gwahanol, gan ddefnyddio 
bwyd. 

Yn ystod Haf 2021, trefnodd LGNI dri 
‘Digwyddiad Dewch at Eich Gilydd Rhithwir’, 
a chysylltu 81 o ddisgyblion ysgolion cynradd 
â 31 o breswylwyr cartrefi gofal lleol gan 
ddefnyddio technoleg rithwir.  

 

Beth ddigwyddodd? 

Aeth un o Weithwyr Datblygu LGNI, sef Lynne Bennett, ati i gysylltu ag ysgolion a 
chartrefi gofal a’u paru â’i gilydd i gymryd rhan yn y Digwyddiadau Dewch at Eich 
Gilydd Rhithwir. 

I ddechrau, roeddwn i’n amheus a fyddai digwyddiad rhithwir yn 
gweithio, ond roedd yn llwyddiant! Mae’n rhaid i ni fod yn 
ddyfeisgar a chadw’r cysylltiad ym mha bynnag ffyrdd bosibl – 
Lynne, Gweithiwr Datblygu - LGNI 

Mae ysgolion a chartrefi gofal o dan bwysau mawr ar hyn o bryd felly nid oedd 
cyflwyno gweithgareddau newydd yn hawdd. Roedd Lynne yn hyblyg a chymerodd 
amser i ddeall y gwahanol anghenion ac amgylchiadau. Trefnodd gyfarfodydd ag 
athrawon a chydlynwyr gweithgareddau’r cartrefi gofal ymlaen llaw i drefnu 
dyddiadau ac amser addas, a threfnodd y sesiynau o amgylch trefn ddyddiol yr 
ysgolion a’r cartrefi gofal. 

Cynhaliwyd y sesiynau ar Teams neu Zoom, yn dibynnu ar y cyfrwng sydd orau gan 
y grwpiau. Roedd gwahanol dechnoleg ar gael ar gyfer y grwpiau dan sylw. Er 
enghraifft, roedd gan Sunnymead Residential Living sgrin deledu fawr 43-modfedd i 
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gynorthwyo’r preswylwyr i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n mynd ymlaen ac i allu 
cyfathrebu’n rhwydd â’r plant ysgol. Defnyddiodd grwpiau eraill iPads a byrddau 
gwyn yr ysgol. Trefnodd Lynne ymarfer â’r athro a’r cydlynydd gweithgareddau cyn y 

sesiwn gyntaf i wneud yn siŵr bod y 
dechnoleg yn gweithio, i ystyried sut i 
drefnu’r ystafelloedd ac i drafod sut y 
gynnal y sesiwn. 

Sesiwn awr oedd pob un o’r tri 
Digwyddiad Dewch at Eich Gilydd 
Rhithwir. Trefnwyd y rhain ar yr un 
diwrnod a’r un amser bob wythnos. 
Canolbwyntiodd pob sesiwn ar 
weithgaredd gwahanol i gynorthwyo’r 
preswylwyr a’r disgyblion i ddod i 
adnabod ei gilydd ac i ddechrau sgwrs, 
drwy: arddangos ac esbonio rhywbeth, 

creu cibabs ffrwythau, plannu perlysiau a sioe dalent. 

Roedd Lynne yn anhygoel ac yn wych gyda’r plant. Llwyddodd i 
gynnal sgyrsiau ac i gynnwys pob cyfranogwr, gan sicrhau bod 
pawb yn teimlo’n rhan o’r digwyddiad. Nid oedd y dasg yn un 
hawdd ond llwyddodd Lynne i’w meistroli. Roedd y rhaglen yn 
llwyddiant, diolch i Lynne. Diolch yn fawr – Ysgol Gynradd 
Lisnadill 

Gwelodd LGNI mai hyrwyddo oedd wrth wraidd llwyddiant y sesiynau. Hyrwyddodd 
Lynne bob sesiwn, gan sicrhau bod cyfle a lle i bawb siarad, gan greu brwdfrydedd 
mawr! Roedd hyn yn rhoi cyfle i staff y cartrefi gofal a’r athrawon gynorthwyo’r 
preswylwyr a’r disgyblion gyda’r gweithgareddau - ac nid yw hynny’n hawdd bob 
amser gyda dosbarth llawn disgyblion! 

Pa wahaniaeth wnaeth hynny? 

Cododd hynny eu hwyliau’n sylweddol – ac roedd hynny i’w 
weld am ddiwrnodau ar ôl y sesiwn. Cyn pob sesiwn roedd 
pawb yn edrych ymlaen yn fawr at y rhaglen rithwir - Kathryn, 
Cydlynydd Gweithgareddau, Sunnymead Residential Living 
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Creodd y sesiynau gysylltiad pwysig rhwng preswylwyr y 
cartref gofal a’r genhedlaeth iau yn ogystal â chreu 
ymdeimlad o hwyl! Gwelwyd effaith y cysylltiadau hyn y tu 
hwnt i’r sesiynau, ac roedd yn rhywbeth i’r preswylwyr 
edrych ymlaen ato i greu atgofion a straeon newydd. 

Drwy’r gweithgareddau, roedd modd i’r grwpiau ddysgu 
mwy am ei gilydd a dod o hyd i ddiddordebau a sgiliau 
cyffredin. Daeth un o’r disgyblion cynradd sy’n chwarae 
pêl-droed i’w dîm lleol i sgwrsio â phreswylydd a arferai 
fod yn bêl-droediwr proffesiynol a oedd yn chwarae yn yr 
un safle ag ef. Roedd modd i ddisgybl arall siarad â’i Hen 
Daid nad oedd wedi’i weld ers cyn y pandemig, a 
wisgodd ddillad smart ar gyfer yr achlysur! 

Roedd y preswylwyr, Kathryn a Lynne yn wych ac yn hyfryd 
gyda’r plant. Roedd y plant wir yn mwynhau siarad â phawb. 
Roedd yn golygu llawer iddynt gan ei fod yn gyfle iddynt gael 
clywed am y gorffennol a sut y mae pethau wedi newid. 
Llwyddodd y preswylwyr hefyd i wneud iddynt chwerthin sawl 
gwaith gyda’u straeon. Roedd yn brofiad hyfryd ac rwy’n falch 
ein bod wedi cael cyfle i gymryd rhan. Rwy’n edrych ymlaen at 
ragor o raglenni sy’n pontio’r cenedlaethau yn y dyfodol. – 
Ysgol Gynradd Lisnadill  

Roedd y gweithgaredd gwneud cibabs ffrwythau yn gyfle i’r plant flasu ffrwythau nad 
oedd rhai ohonynt erioed wedi’u bwyta o’r blaen ac yn gyfle i ddechrau sgwrs â’r 
preswylwyr am fanteision ffrwythau a llysiau i iechyd. 

Yn ogystal â bod yn brofiad pleserus, esboniodd Kathryn, sef Cydlynydd 
Gweithgareddau Cartref Gofal Sunnymead, sut y creodd y sesiynau ystyr dyfnach i’r 
preswylwyr: 

Ydy, mae’n cysylltu cenedlaethau, ond mae’n golygu llawer 
mwy o’n safbwynt ni. Bu farw dau o’n preswylwyr yn sydyn iawn 
yn fuan ar ôl i’r rhaglen orffen felly roedd yn golygu llawer. Er 
bod rhai efallai’n meddwl mai dim ond digwyddiad arall Dewch 
at Eich Gilydd ydyw, weithiau hwn fydd digwyddiad olaf i rai o’n 
preswylwyr gyda’r byd go iawn - Kathryn, Cydlynydd 
Gweithgareddau, Sunnymead Residential Living 
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Beth a ddysgwyd? 
• Bydd anghenion, sgiliau ac adnoddau 

cartrefi gofal ac ysgolion yn wahanol. Mae’n 
bwysig treulio amser yn deall y rhain ac i 
addasu cynlluniau i gyd-fynd â hwy. 

• Mae hyrwyddo yn rhan allweddol o 
lwyddiant sesiynau rhithwir sy’n pontio’r 
cenedlaethau. Roedd cael rhywun wrth law i 
gadw’r sgwrs yn fyw ac i arwain y sesiwn yn 
galluogi staff y cartrefi gofal a’r athrawon i 
gynorthwyo’r preswylwyr a’r disgyblion 
gyda’r gweithgareddau. 

• Dod o hyd i weithgareddau sy’n dechrau 
sgwrs ac sy’n helpu grwpiau i greu cysylltiadau sy’n gyffredin â’i gilydd. 

I gael rhagor o wybodaeth, gweler: 
https://www.linkinggenerationsni.com/project/virtual-get-togethers-2021/ 
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