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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 ddwylo caredig: 
 

Dwylo Caredig 
 

Weithiau dwi’n mynd yn flin a rhwystredig.  

 
Weithiau dwi’n ypsetio: 

● Pan fydd rhywun yn cymryd fy nheganau 

● Pan fydd pobl ddim yn gwrando arna i 

● Pan fydd rhywun yn dweud “Na!” wrtha i. 

 
Weithiau dydi pobl ddim yn gwybod pam dwi’n mynd yn flin neu’n ypsetio. 
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Weithiau dwi’n cael trafferth i gadw fy nwylo i mi fy hun a dwi’n taro pobl. 

 
Dydw i ddim yn hoffi i rywun fy nharo i. Dydi pobl eraill ddim yn hoffi cael eu taro 

chwaith. 

 

Mae taro rhywun yn gallu eu brifo a’u gwneud yn drist. 

 
Dwi am drio peidio â tharo neb pan fydda i’n flin neu wedi ypsetio. 

 

 

Mi alla i siarad efo fy athrawes am beth ddigwyddodd. 

 

Mi alla i ddweud ‘sori’ wrth y person wnes i ei daro. 

 
 

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. 
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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 sefyllfa 

gymdeithasol, gan ddibynnu i raddau ar lefel dealltwriaeth eich plentyn. 

 

Dyma sut y dylai stori syml fynd: 

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 

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

Weithiau byddaf yn pwnio fy ffrindiau ac yn cyffwrdd â phethau sydd ddim yn perthyn i mi. 
 
Weithiau rydym yn gorfod sefyll mewn rhes yn barod i fynd i rywle, fel allan i chwarae. Mae fy 
athrawes yn hoffi i bawb gadw ei ddwylo wrth ei ochrau yn y rhes. 
 
Weithiau dwi’n mynd yn flin a rhwystredig.   
 
Weithiau dwi’n ypsetio: 
● Pan fydd rhywun yn cymryd fy nheganau 
● Pan fydd pobl ddim yn gwrando arna i 
● Pan fydd rhywun yn dweud “Na!” wrtha i.  
 
Weithiau dydi pobl ddim yn gwybod pam dwi’n mynd yn flin neu’n ypsetio. 
 
Weithiau dwi’n cael trafferth i gadw fy nwylo i mi fy hun. 
 
Dydw i ddim yn hoffi i rywun fy nharo i. Dydi pobl eraill ddim yn hoffi cael eu taro chwaith. 
 
Mae taro neu gicio rhywun yn gallu eu brifo. 
 
Mae taro neu gicio rhywun yn gallu eu gwneud yn drist. 
 

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

Dwi am drio peidio â tharo neb pan fydda i’n flin neu wedi ypsetio. 
 
Dwi am drio cadw fy nwylo i mi fy hun. 
 
Dwi am drio gwneud yn siŵr bod fy nwylo yn llonydd. 

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

Mi alla i ddweud wrth fy athrawes beth ddigwyddodd. 
 
Mi alla i ddewis rhywbeth arall i chwarae efo fo. 
 
Mi alla i ddweud ‘sori’ wrth y person wnes i ei gyffwrdd/daro.  
 
  

 

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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angry blin 

frustrated rhwystredig 

not listening ddim yn gwrando 

no na 

hit taro 

hurt wedi brifo 

sorry sori 
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touch  cyffwrdd 

touch others cyffwrdd â phobl eraill 

take cymryd 

line up sefyll mewn rhes 

don’t touch peidio â chyffwrdd 

sad trist 

hands dwylo 

hands on my knees dwylo ar fy ngliniau 

hands to myself dwylo i mi fy hun 
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