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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 ddechrau’r ysgol neu’r feithrinfa: 

 

Dechrau yn yr ysgol neu’r feithrinfa 

 

Mewn ychydig ddiwrnodau, bydda i’n dechrau mynd i’r ysgol. 

 

Fel arfer, mi fydda i’n cerdded i’r ysgol efo Mam. 
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Pan fydda i yn yr ysgol, bydd fy athrawes, Mrs Jones, a’r oedolion eraill yn edrych ar 

fy ôl i. Fydd Mam a Dad ddim yn yr ysgol efo fi – mi fyddan nhw yn y gwaith neu 

gartref. 

 

Fel arfer, byddaf yn dweud ‘hwyl fawr’ wrth Mam yn yr iard a byddaf yn ei gweld hi 

eto ar ôl yr ysgol.   

 

 

 

 

 

Bydd llawer o blant eraill yn fy nosbarth – dwi’n gwybod yn barod y bydd fy ffrind 

Daniel yno. Bydda i’n gweld y plant eraill bob dydd a byddwn ni’n gwneud llawer o 

bethau efo’n gilydd. 

 

Bydda i’n trio cael amser da yn y dosbarth gyda fy ffrindiau newydd. 

 

Os bydda i’n ypsetio neu’n poeni, mi alla i siarad efo’r athrawes/athro. 
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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 sefyllfa cymdeithasol , 

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: 
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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 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 

 Rydym yn mynd i’r ysgol i ddysgu am y byd lle rydym yn byw. 
 
Mewn ychydig wythnosau/diwrnodau, bydda i’n dechrau mynd i’r ysgol. 
 
Fel arfer mae plant yn mynd i’r ysgol ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau a 
dydd Gwener. Dydym ni ddim yn mynd i’r ysgol ar ddydd Sadwrn na dydd Sul. 
 
Rydym hefyd yn cael gwyliau pan na fyddwn ni’n mynd i’r ysgol o gwbl am wythnos neu am 
ychydig wythnosau. 
 
Fel arfer, mi fydda i’n cerdded i’r ysgol efo ………………/mynd i’r ysgol yn y car 
efo…………….. 
 
Pan fydda i yn yr ysgol, bydd fy athrawes a’r oedolion eraill yn edrych ar fy ôl i. Fydd Mam a 
Dad ddim yn yr ysgol efo fi – mi fyddan nhw yn y gwaith neu gartref. 
 
Fel arfer, byddaf yn dweud ‘hwyl fawr’ wrth Mam/Dad wrth y drws/yn yr iard/yn y dosbarth a 
byddaf yn eu gweld eto ar ôl yr ysgol.  
 
Ar y diwrnod cyntaf yn yr ysgol, mae’n debyg y bydda i’n cyfarfod fy athrawes/athro/athrawon 
newydd.  
 
Bydda i’n mynd i fy ystafell ddosbarth newydd – bydd gen i lawer o bethau newydd i edrych 
arnynt ac i chwarae efo nhw. 
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Bydd llawer o blant eraill yn fy nosbarth – dwi’n gwybod yn barod y bydd fy ffrind(iau) ….. yno. 
Bydda i’n gweld y plant eraill bob dydd a byddwn ni’n gwneud llawer o bethau efo’n gilydd. 
 
Mae’n debyg y bydd rhai rheolau am beth rydym ni’n cael ei wneud yn y dosbarth. 
 
Bydd fy athrawes/athro/athrawon yn dweud wrthym ni beth i’w wneud. 
 
 
 

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

Bydda i’n trio gwrando ar fy athrawes/athro/athrawon a gwneud beth mae’n/maen nhw’n ei 
ddweud. 
 
Bydda i’n trio chwarae’n ddel efo’r plant eraill.  
 
Bydda i’n trio cael amser da yn y dosbarth gyda fy ffrindiau newydd. 
 

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

Os bydda i’n ypsetio neu’n poeni, mi alla i siarad efo’r athrawes. 
 
Mi alla i gofio y bdd yr ysgol wedi gorffen erbyn amser cinio/am 3 o’r gloch a bydd Mam/Dad 
yno i fynd â fi adre. 
 
Mi alla i gadw tegan bach o adre yn fy mhoced a phan fydda i’n ei gyffwrdd bydd yn fy helpu i 
gofio y bydda i’n mynd adre cyn bo hir. 

 

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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school ysgol 

walk cerdded 

teacher (female) athrawes 

teacher (male) athro 

goodbye hwyl fawr 

playground iard 

school children plant ysgol 

talk to teacher siarad efo’r athro 

no school dim ysgol 

learn dysgu 

learning activities gweithgareddau dysgu 

school days diwrnodau ysgol 

weekend penwythnos 

car car 

class dosbarth 

teaching assistant cymhorthydd 

home adre 

goodbye kiss sws hwyl fawr 

toys teganau 

book llyfr 

train trên 

rules rheolau 

sing canu 

water toys teganau dŵr 

sand tray pwll tywod 

playdough clai 

paint peintio 

upset wedi ypsetio 

worry poeni 

reading story darllen stori 

arrive at school cyrraedd yr ysgol 

free play chwarae rhydd 
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