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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 ddefnyddio llais tawel yn yr ysgol. 

Sylwer bod yr ymadroddion wedi cael eu newid ychydig bach i wneud iddynt weddu 

i’r plentyn unigol. 

Defnyddio llais tawel yn yr ysgol 

Weithiau bydd Mrs Jones yn trio dweud rhywbeth wrthym ni yn y dosbarth. Os 

bydda i’n gwneud sŵn, fyddwn ni ddim yn gallu clywed beth mae hi’n ei ddweud. 

 

Weithiau bydda i’n siarad yn uchel, yn gweiddi neu’n gwneud sŵn yn y dosbarth am 

fy mod i wedi cynhyrfu neu wedi ypsetio. 

 

Pan fydda i’n gweiddi neu’n sgrechian, mae’n gallu dychryn Mrs Jones a fy ffrindiau. 
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Weithiau bydd Mrs Jones yn dweud bod eisiau i ni fod yn dawel yn y dosbarth. Mae 

hynny’n golygu dim siarad, gweiddi na gwneud sŵn. Efallai y bydd hyn yn digwydd 

pan fydd hi’n dweud wrthym ni am ein gwaith ar gyfer y diwrnod, yn galw ein 

henwau i weld pwy sydd yn yr ysgol heddiw, neu’n darllen stori i ni. 

 

Dwi am drio peidio â gweiddi na gwneud sŵn pan fydd Mrs Jones yn gofyn i ni fod 

yn dawel. 

                                                

Gallaf weiddi a gwneud sŵn pan fydda i allan yn yr iard! 

 

Defnyddio ‘Y Raddfa 5 Pwynt Anhygoel’ 

5 Llais Perygl 
Mae’n gallu swnio fel sgrech. Gallaf ddefnyddio’r llais yma 

mewn argyfwng yn unig – os yw rhywun wedi brifo neu 
mewn perygl. 

4 Llais Tu Allan 
Dyma’r llais ar gyfer chwarae yn yr iard, pan fydda i wedi 

cynhyrfu ac yn cael hwyl. Gallaf ddefnyddio’r llais yma i alw 
ar fy ffrindiau y tu allan. Mae’n gallu golygu siarad yn uchel 

iawn neu weiddi. 

3 Llais Rhannu 
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Mae’r llais yma yn uchel a chlir, fel y bydd pawb yn yr 
ystafell yn gallu clywed beth rwy’n ei ddweud. Gallaf 
ddefnyddio’r llais yma i ddweud helo wrth bobl, i ateb 

cwestiynau fy athro/athrawes ac i siarad â’r dosbarth i gyd 
neu fy ngrŵp i. 

2 Llais Dosbarth 
Mae’r llais yma yn dawel a distaw. Weithiau mae’n gallu 
bod yn sibrwd. Mae ar gyfer siarad efo fy ffrindiau wrth fy 

mwrdd i, yn y ffreutur neu wrth chwarae efo fy ffrindiau yn y 
dosbarth. 

1 Distaw  
Mae hyn yn golygu dim siarad na gwneud unrhyw sŵn. 

Mae hyn fel arfer pan fydd rhywun arall yn siarad neu pan 
fydd rhywbeth y mae angen i mi wrando arno. Efallai mai 
pan fydd yr athro/athrawes yn siarad neu’n darllen stori 

fydd hyn, neu yn y gwasanaeth. 

 

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 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 
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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 bydd yr athro/athrawes yn trio dweud rhywbeth wrthym ni yn y dosbarth. Os bydda 
i’n gwneud sŵn, fyddwn ni ddim yn gallu clywed beth mae’n ei ddweud. 
 
Weithiau mae angen i mi a fy ffrindiau feddwl yn galed am y gweithgaredd rydym ni’n ei 
wneud. Os oes llawer o sŵn, mae’n anodd i mi a fy ffrindiau feddwl. 
 
Weithiau bydda i’n siarad yn uchel, yn gweiddi neu’n gwneud sŵn yn y dosbarth. 
 
Pan fydda i’n gweiddi neu’n sgrechian, mae’n gallu dychryn fy athro/athrawes a fy ffrindiau. 
 
Pan fydda i’n siarad a gweiddi, mae’n gallu gwneud i fy athro/athrawes a fy ffrindiau deimlo’n 
rhwystredig ac yn drist am eu bod yn methu meddwl am beth maen nhw’n ei wneud. 
 
Weithiau bydd fy athro/athrawes yn dweud bod eisiau i ni fod yn dawel yn y dosbarth. Mae 
hynny’n golygu dim siarad, gweiddi na gwneud sŵn.  
 
Efallai y bydd hyn yn digwydd pan fydd hi’n dweud wrthym ni am ein gwaith ar gyfer y 
diwrnod, yn galw ein henwau i weld pwy sydd yn yr ysgol heddiw, neu’n darllen stori i ni. 
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Weithiau efallai y bydd yr athro/athrawes yn dweud y cawn ni ddefnyddio lleisiau tawel. Mae 
hyn yn golygu sibrwd neu siarad yn ddistaw fel mai’r person reit yn fy ymyl ydi’r unig un sy’n 
gallu clywed beth dwi’n ei ddweud. 
 
Efallai y bydd hyn yn digwydd pan fyddaf yn gwneud gweithgaredd neu’n chwarae efo rhywun 
arall, fel chwarae efo’r Lego, y trac trenau neu’r hambwrdd dŵr. 
 
 

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

Dwi am drio defnyddio llais tawel yn y dosbarth. 
 
Dwi am drio peidio â gweiddi na gwneud sŵn pan fydd fy athro/athrawes yn gofyn i ni fod yn 
dawel. 
 
Dwi am drio gwrando pan fydd pobl eraill yn siarad. 
 
Dwi am drio rhoi fy llaw i fyny ac aros i’r athro/athrawes ddweud fy enw cyn i mi siarad. 
 

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

Gallaf ddefnyddio fy llais uchel pan fydda i allan yn yr iard. 
 
Gallaf weiddi a gwneud sŵn pan fydda i allan yn yr iard. 
 
 
 
 

 

 

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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teach dysgu 

talk siarad 

shout gweiddi 

excited wedi cynhyrfu 

loud uchel 

scared wedi dychryn 

group work gwaith grŵp 

quiet tawel 

hand up llaw i fyny 

think meddwl 

listen gwrando 

quiet hands dwylo llonydd 

be quiet bod yn dawel 

friends ffrindiau 

whisper sibrwd 
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Stori enghreifftiol  

 Stori Siôn ynglŷn â defnyddio llais tawel yn yr ysgol 

Weithiau bydd Mrs Jones yn trio dweud rhywbeth wrthym ni yn y dosbarth. Os bydda i’n gwneud sŵn, fyddwn ni 

ddim yn gallu clywed beth mae hi’n ei ddweud. 

 

Weithiau bydda i’n siarad yn uchel, yn gweiddi neu’n gwneud sŵn yn y dosbarth am fy mod i wedi cynhyrfu neu wedi 

ypsetio. 

 

Pan fydda i’n gweiddi neu’n sgrechian, mae’n gallu dychryn Mrs Jones a fy ffrindiau. 

 

Weithiau bydd Mrs Jones yn dweud bod eisiau i ni fod yn dawel yn y dosbarth. Mae hynny’n golygu dim siarad, 

gweiddi na gwneud sŵn. Efallai y bydd hyn yn digwydd pan fydd hi’n dweud wrthym ni am ein gwaith ar gyfer y 

diwrnod, yn galw ein henwau i weld pwy sydd yn yr ysgol heddiw, neu’n darllen stori i ni. 

 

Dwi am drio peidio â gweiddi na gwneud sŵn pan fydd Mrs Jones yn gofyn i ni fod yn dawel. 

http://www.standnw.org/


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

 

Gallaf weiddi a gwneud sŵn pan fydda i allan yn yr iard. 

 

 

Defnyddio ‘Y Raddfa 5 Pwynt Anhygoel’ 

5 Llais Perygl 
Mae’n gallu swnio fel sgrech. Gallaf ddefnyddio’r llais yma mewn argyfwng 

yn unig – os yw rhywun wedi brifo neu mewn perygl. 

4 Llais Tu Allan 
Dyma’r llais ar gyfer chwarae yn yr iard, pan fydda i wedi cynhyrfu ac yn 

cael hwyl. Gallaf ddefnyddio’r llais yma i alw ar fy ffrindiau y tu allan. Mae’n 
gallu golygu siarad yn uchel iawn neu weiddi. 

3 Llais Rhannu 
Mae’r llais yma yn uchel a chlir, fel y bydd pawb yn yr ystafell yn gallu 

clywed beth rwy’n ei ddweud. Gallaf ddefnyddio’r llais yma i ddweud helo 
wrth bobl, i ateb cwestiynau fy athro/athrawes ac i siarad â’r dosbarth i gyd 

neu fy ngrŵp i. 

2 Llais Dosbarth 
Mae’r llais yma yn dawel a distaw. Weithiau mae’n gallu bod yn sibrwd. 

Mae ar gyfer siarad efo fy ffrindiau wrth fy mwrdd i, yn y ffreutur neu wrth 
chwarae efo fy ffrindiau yn y dosbarth. 

1 Distaw  
Mae hyn yn golygu dim siarad na gwneud unrhyw sŵn. Mae hyn fel arfer 
pan fydd rhywun arall yn siarad neu pan fydd rhywbeth y mae angen i mi 

wrando arno. Efallai mai pan fydd yr athro/athrawes yn siarad neu’n darllen 
stori fydd hyn, neu yn y gwasanaeth. 
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