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Beth yw Stori Sefyllfa? 

Stori fach bersonol yw stori sefyllfa, yn seiliedig ar sefyllfa gymdeithasol all godi ar 
gyfer eich plentyn sydd ag anghenion ychwanegol. Mae’r stori’n helpu gyda sgiliau 
cyfathrebu drwy ddefnyddio gwybodaeth benodol sy’n mynd â chi o gam i gam. 
Mae’n sôn am rywbeth sy’n digwydd yn arferol o ddydd i ddydd ond sydd efallai yn 
peri dryswch neu anhawster i’r plentyn. Mae’r stori sefyllfa yn cael ei datblygu er 
mwyn helpu eich plentyn i beidio â mynd yn fwy pryderus. 

Dyma enghraifft o stori sefyllfa, yn seiliedig ar fynd at y meddyg: 

 

Mynd at y meddyg 

 

Weithiau dydw i ddim yn teimlo’n dda iawn. 

 

Pan dwi’n teimlo’n sâl, mi allith Mam/Dad fynd â fi i’r feddygfa er mwyn gweld y 

meddyg neu’r nyrs. 

 

Mae meddygon a nyrsys yn dda iawn am fy helpu i deimlo’n well. 

Pan gyrhaeddwn ni’r feddygfa, byddwn yn dweud wrthyn nhw beth yw fy enw. 
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Wedyn mae’n debyg y byddwn yn aros yn yr ystafell aros am fy nhro i. 

 

Dwi am drio eistedd yn dawel yn yr ystafell aros a chwarae ar fy llechen. 

Pan fyddan nhw’n galw fy enw, bydda i’n mynd i ystafell y meddyg efo Mam/Dad. 

 

Efallai y bydd arnyn nhw eisiau cymryd fy nhymheredd er mwyn gweld pa mor boeth 

ydw i. Efallai y bydd y meddyg yn rhoi rhywbeth yn fy nghlust am ychydig. Efallai y 

bydd angen iddo gyffwrdd fy nghorff lle mae’n brifo a gwrando ar fy nghalon neu fy 

anadlu gan ddefnyddio stethosgop. 

 

 

Efallai y bydd y meddyg yn gofyn ychydig o gwestiynau i mi ac i Mam/Dad er mwyn 

darganfod beth sy’n brifo neu beth sy’n gwneud i mi deimlo’n sâl. Bydd hyn yn 

helpu’r meddyg i benderfynu pa ffisig i’w roi i mi. 

Mae angen i’r meddyg wneud y pethau hyn i gyd er mwyn darganfod beth sy’n bod, 

fel y bydd yn gallu fy helpu i deimlo’n well. 

Bydd y meddyg yn hapus iawn os byddaf yn gadael iddo wneud y pethau yma. 

http://www.standnw.org/


STAND Gogledd Cymru CBC     www.standnw.org   Rhif cwmni: 11333532 
 

Dwi am drio eistedd yn llonydd ac ateb cwestiynau’r meddyg. 

 

Gallaf eistedd ar lin Mam/Dad yn ystafell y meddyg.  

Efallai y byddan nhw’n rhoi sticer arbennig i mi am fod yn ddewr a bod yn glaf da.  

 

Pan fydd y meddyg wedi gorffen, gallaf ddweud hwyl fawr a mynd adre. Efallai y 

bydd angen i ni fynd i nôl ffisig ar fy nghyfer i ar y ffordd. 

Ymadroddion sy’n disgrifio a rhoi safbwynt yw’r brawddegau mewn glas. Mae 

ymadroddion sy’n disgrifio yn nodi ffaith, heb wneud rhagdybiaethau. Dyma’r 

math o frawddeg sy’n cael ei defnyddio amlaf mewn storïau sefyllfa. Mae’n rhaid i’r 

frawddeg fod yn hollol wir – bydd angen cynnwys geiriau fel ‘fel arfer’ neu ‘weithiau’ 

gan y bydd pethau rywfaint yn wahanol ambell dro (weithiau fydd dim angen eistedd 

yn yr ystafell aros, gallai’r iPad redeg allan o fatri). Mae brawddegau safbwynt yn 

disgrifio beth mae rhywun yn ei deimlo a’i gredu. 

Ymadroddion rheoli yw’r brawddegau mewn gwyrdd. Mae’r rhain yn cael eu dewis, 

gyda chymorth y person sydd ag anghenion ychwanegol, i gynnig strategaethau y 

gall yr unigolyn eu defnyddio ar yr adeg dan sylw. 

Ymadroddion cyfarwyddo yw’r brawddegau mewn coch. Mae’r rhain yn awgrymu 

rhywbeth, neu nifer o bethau, y gall rhywun eu gwneud. Mewn ffordd garedig, maent 

yn dweud wrth eich plentyn beth i’w wneud.   

Gwneud eich stori sefyllfa eich hun: 

Yn y tabl isod mae rhai enghreifftiau y gallwch eu defnyddio i wneud eich stori eich 

hun ar gyfer eich plentyn. Gallwch newid a chyfuno’r brawddegau fel eu bod yn 

gweddu i’ch sefyllfa chi – drwy ychwanegu enwau pobl, llefydd neu bethau, er 

enghraifft. Mae rhai sefyllfaoedd yn eithaf cymhleth ac efallai y bydd angen mwy nag 

un Sefyllfaoedd, gan ddibynnu i raddau ar lefel dealltwriaeth eich plentyn. 

Dyma sut y dylai stori syml fynd: 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 
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Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd cyfarwyddo 

Ymdrodd(ion) rheoli 

Ar gyfer stori fwy cymhleth (e.e. Mynd at y Meddyg), efallai y byddech yn cael: 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd cyfarwyddo 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd sy’n disgrifio a rhoi safbwynt 

Ymadrodd cyfarwyddo 

Ymadroddion rheoli 

Sylwer y dylech geisio cael pedwar neu bump o ymadroddion sy’n disgrifio am bob 

ymadrodd cyfarwyddo. Mae hefyd yn bwysig bod yr ymadroddion cyfarwyddo yn dechrau 

‘Dwi am drio…’ nid ‘Mae’n rhaid i mi…’ 

 

Ymadroddion sy’n disgrifio a rhoi safbwynt  
Dewiswch 4 neu 5 o frawddegau o’r adran hon 

Weithiau dydw i ddim yn teimlo’n dda iawn. 
 
Efallai y bydda i’n cael damwain ac yn brifo. 
 
Efallai y bydd gen i beswch a thrwyn yn rhedeg. 
 
Efallai y bydda i’n teimlo’n boeth ac y bydd gen i gur pen. 
 
Efallai y bydd gen i boen bol ac y bydda i’n taflu i fyny. 
 
Pan dwi’n teimlo’n sâl, mi allith Mam/Dad fynd â fi i’r feddygfa er mwyn gweld y meddyg neu’r 
nyrs. 
 
Mae meddygon a nyrsys yn dda iawn am fy helpu i deimlo’n well.  
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Mae’n debyg y bydd y meddyg a’r nyrs yn gwisgo menig a mwgwd. 
 
Pan gyrhaeddwn ni’r feddygfa, byddwn yn dweud wrthyn nhw beth yw fy enw. 
 
Wedyn mae’n debyg y byddwn yn aros yn yr ystafell aros am fy nhro i. Mi alla i ddarllen 
llyfr/chwarae ar fy llechen tra byddwn ni’n aros. 
 
Pan fyddan nhw’n galw fy enw, bydda i’n mynd i ystafell y meddyg efo Mam/Dad. 
 
Efallai y bydd arnyn nhw eisiau i mi sefyll ar glorian er mwyn gweld faint dwi’n ei bwyso. 
 
Efallai y bydd arnyn nhw eisiau i mi sefyll yn syth wrth ymyl wal er mwyn gweld pa mor dal 
ydw i. 
 
Efallai y byddan nhw’n gofyn i mi eistedd ar wely neu gadair arbennig er mwyn i’r meddyg allu 
fy ngweld yn well. 
 
Efallai y bydd arnyn nhw eisiau cymryd fy nhymheredd er mwyn gweld pa mor boeth ydw i. 
Efallai y bydd y meddyg yn rhoi rhywbeth yn fy nghlust am ychydig. 
 
Efallai y byddan nhw’n defnyddio golau arbennig i edrych yn fy nghlustiau, fy nhrwyn neu fy 
ngheg. 
 
Efallai y bydd angen iddyn nhw gyffwrdd fy nghorff lle mae’n brifo. 
 
Efallai y byddan nhw’n gwrando ar fy nghalon neu fy anadlu gan ddefnyddio stethosgop. 
 
Mae angen i’r meddyg wneud yr holl bethau hyn er mwyn darganfod beth sy’n bod, fel y bydd 
yn gallu fy helpu i deimlo’n well. 
 
Bydd y meddyg yn hapus iawn os gwna i adael iddo wneud y pethau hyn.  
 
Efallai y bydd y meddyg yn gofyn ychydig o gwestiynau i mi ac i Mam/Dad er mwyn 
darganfod beth sy’n brifo neu beth sy’n gwneud i mi deimlo’n sâl. Bydd hyn yn helpu’r 
meddyg i benderfynu pa ffisig i’w roi i mi.  
 
Efallai y bydd y meddyg yn rhoi darn o bapur i Mam/Dad gydag enw ffisig i mi ei gymryd. 
Mae’n debyg y bydd yn rhaid i ni fynd i’r fferyllfa i nôl fy ffisig. 
 
Efallai y bydd angen iddyn nhw roi pigiad i mi, er mwyn fy nghadw’n iach. Mae’n debyg y 
bydd yn teimlo fel pinsiad neu grafiad ond bydd wedi darfod yn fuan iawn. 
 

Ymadroddion cyfarwyddo. 
Dewiswch un frawddeg o’r adran hon. 

Dwi am drio eistedd yn dawel yn yr ystafell aros a chwarae ar fy llechen. 
 
Dwi am drio eistedd yn llonydd a gwneud beth mae’r meddyg yn ei ddweud. 
 
Dwi am drio ateb cwestiynau’r meddyg.  
 
Os bydd y meddyg yn dweud fod angen i mi gymryd ffisig i’m helpu i deimlo’n well, dwi am 
drio ei gymryd heb ddim lol.  
 

Ymadroddion rheoli 
Dewiswch ambell frawddeg o’r adran hon os ydych yn dymuno 

Efallai y byddan nhw’n rhoi sticer arbennig i mi am fod yn ddewr a bod yn glaf da.  
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Gallaf eistedd ar lin Mam/Dad yn ystafell y meddyg. 
 
Pan fydd y meddyg wedi gorffen, gallaf ddweud hwyl fawr a mynd adre. Efallai y bydd angen i 
ni fynd i nôl ffisig ar fy nghyfer i ar y ffordd. 
 
Pan fydd popeth drosodd galla i gael …….. 

 

Gallwch ychwanegu lluniau neu symbolau at y stori i helpu eich plentyn i’w deall. Mae’n 

bosib y gwelwch fod angen newid ychydig ar y stori ar ôl ei defnyddio – dyna sy’n digwydd 

fel arfer! 

Dyma rai lluniau all eich helpu. 
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doctor’s office ystafell y meddyg 

talk to your doctor siarad efo dy feddyg 

doctor meddyg 

doctors meddygon 

consulting room ystafell ymgynghori 

examination archwiliad 

talk to your doctor and nurse siarad efo dy feddyg a dy nyrs 

talk to siarad efo 

prescription presgripsiwn 

I was brave for the Doctor Roeddwn i’n ddewr efo’r Meddyg 

gloves menig 

get injection cael pigiad 
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headache cur pen 

stomachache poen bol 

vomit taflu fyny 

doctor appointment apwyntiad meddyg 

face mask mwgwd wyneb 

ill sâl 

hurt wedi brifo 

cough peswch 

runny nose trwyn yn rhedeg 

temperature tymheredd 

waiting room ystafell aros 
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