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1.  
Cod Anghenion Dysgu 
Ychwanegol i Gymru 

2021 

Arweiniad i rieni, ysgolion ac Awdurdodau Lleol am y cymorth 
y gallant ei roi i blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Rhaid i 
Ysgolion, Awdurdodau Lleol a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Plant roi sylw i’r Cod (h.y., ni ddylent ei anwybyddu) pan 
fyddant yn gweithio gyda phlentyn ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol. 

2.  

Anhwylder Diffyg 
Canolbwyntio a 

Gorfywiogrwydd 
Ychwanegol 

[ADHD] 

Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd 
Ychwanegol – Mae hyn yn amrywiaeth o ymddygiadau 
problematig sy’n gysylltiedig ag anawsterau gyda rhychwant 
canolbwyntio, gan gynnwys anesmwythder a gorfywiogrwydd. 

3.  

Anhwylder Diffyg 
Canolbwyntio a 

Gorfywiogrwydd 
Ychwanegol [ADHD] 
(diffiniad nad yw'n ei 

gyfrif yn batholeg) 

Mae gan bobl gyda Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd Ychwanegol [ADHD] batrymau ffocws 
gwahanol i bobl nad ydynt felly. Gall anawsterau godi pan na 
fydd gwahaniaethau mewn rhychwant sylw, gorfywiogrwydd 
a gorffocws yn cael eu dymuno neu eu cefnogi mewn 
amgylcheddau neu sefyllfaoedd penodol. 

4.  Agraffia 

Anhwylder niwrolegol caffaeledig sy'n achosi colled yn y gallu 
i gyfathrebu trwy ysgrifennu, naill ai oherwydd rhyw fath o 
gamweithrediad echddygol [motor] neu anallu i sillafu. Gall 
colli gallu i ysgrifennu arwain at anhwylderau iaith neu 
niwrolegol eraill. Defnyddir yn nodweddiadol gyda materion 
niwrolegol oedolion, e.e. strôc. 

5.  
Gweithgareddau 

Bywyd Beunyddiol 
(GBB) 

Gweithgareddau Bywyd Beunyddiol. Arferion beunyddiol yn 
gyffredinol sy'n ymwneud â symudedd swyddogaethol a gofal 
personol, megis ymolchi, gwisgo, mynd i'r lle chwech, a 
pharatoi prydau bwyd; tasgau hunanofal sylfaenol. 

6.  
Athrawes / Athro 

Ymgynghorol 

Athro / Athrawes sy’n gweithio i’r Awdurdod Lleol sydd hefo 
gwybodaeth arbenigol am fath penodol o angen dysgu 
ychwanegol. 

7.  Alexithymia 
Anhawster mewn adnabod a chyfathrebu eich emosiynau eich 
hunan. 

8.  
ADY 

Anghenion Dysgu 
Ychwanegol 

Anghenion Dysgu Ychwanegol – Mae gan ddysgwr Anghenion 
Dysgu Ychwanegol os oes ganddynt anhawster dysgu neu 
anabledd sy’n galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. 
Bydd y term ADY yn disodli ‘anghenion addysgol arbennig’ 
(AAA) gan gwmpasu pob plentyn a pherson ifanc ag 
anghenion ychwanegol, ta waeth pa mor gymhleth neu 
ddifrifol ydynt. 
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9.  
Deddf Anghenion 
Dysgu Ychwanegol 

(ADY) 

Mae’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn nodi’r 
system cymorth statudol newydd yng Nghymru ar gyfer plant 
a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol. Nod y Ddeddf ADY yw 
helpu plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i 
oresgyn rhwystrau i ddysgu a chyrraedd eu llawn botensial. O 
dan y system newydd, bydd Cydlynwyr AAA ysgolion 
(Cydlynwyr Anghenion Addysgol Arbennig) yn cael eu hail-
enwi neu eu disodli gan Gydlynwyr Anghenion Dysgu 
Ychwanegol. 

10.  
Cydlynydd Anghenion 

Dysgu Ychwanegol 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol – Aelod o staff ysgol, 
lleoliad addysg gynnar neu safle addysg bellach, sy’n gyfrifol 
am gydlynu darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
o fewn yr ysgol neu’r safle hwnnw. 

11.  
Darpariaeth Dysgu 
Ychwanegol (DDY) 

Darpariaeth Dysgu Ychwanegol – Cefnogaeth i blant a phobl 
ifanc sy’n ychwanegol at neu yn wahanol i yr hyn sydd ar gael 
i rai o oedran cyffelyb mewn ysgolion prif ffrwd neu goleg. 

12.  Adolygiad Blynyddol 
Adolygiad o Ddatganiad o Anghenion Addysgol Ychwanegol y 
mae'n rhaid i Awdurdod Lleol (ALl) ei gynnal o fewn 12 mis i 
wneud y Datganiad ac yna'n flynyddol. 

13.  
Adroddiad Adolygiad 

Blynyddol 
Adroddiad cynnydd ysgrifenedig wedi'i gwblhau gan yr ysgol 
ar gyfer cyfarfod Adolygu Blynyddol neu Drosglwyddo. 

14.  
Crynodeb Adroddiad 
Adolygiad Blynyddol 

Adroddiad ysgrifenedig wedi’i gwblhau gan yr ysgol yn 
cofnodi’r holl wybodaeth ac argymhellion o’r cyfarfod 
Adolygu Blynyddol sy’n cael ei anfon at yr Awdurdod Lleol i’w 
ystyried gan y Panel Cynghori ar Achosion. 

15.  Apêl 

Apêl yw pan fyddwch yn dweud wrth Dribiwnlys Anghenion 
Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) nad ydych yn cytuno â’r 
dewisiadau y mae eich Awdurdod Lleol wedi’u gwneud 
ynghylch addysg dysgwr. Gallai hyn fod yn ymwneud â'r 
cymorth yn yr ysgol neu'r ysgol y mae'r dysgwr yn ei mynychu. 

16.  Anhwylder Ynganu 
Materion yn ymwneud â gwneud synau a ffurfio seiniau 
lleferydd yn gywir. Mae Bloesgi [lisp] yn enghraifft o 
anhwylder ynganu. 

17.  Organau Ynganu 
Organau'r mecanwaith lleferydd sy'n cynhyrchu sain ystyrlon 
fel y gwefusau, yr ên isaf, y taflod, y tafod a'r pharyncs. 

18.  

Anhwylder Sbectrwm 
Awtistig (ASA) Cyflwr 

Sbectrwm Awtistig 
(CSA) 

Anhwylder/ Cyflwr Sbectrwm Awtistig – y term a ddefnyddir 
ar gyfer ystod o anhwylderau sy’n effeithio ar ddatblygiad 
rhyngweithio cymdeithasol, cyfathrebu a dychymyg. 
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19.  Sylw a Chanolbwyntio 

Diffinnir sylw fel y weithred o ganolbwyntio ac mae'n dangos 
y gallu i ganolbwyntio ar un peth am gyfnod parhaus, gan 
ddewis yr hyn sy'n briodol i roi sylw iddo a'r broses o symud 
sylw i'r gweithgaredd nesaf. Mae diffygion mewn sylw a 
chanolbwyntio yn gallu golygu bod unigolion yn colli allan ar 
amrywiol sefyllfaoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol. Mae hyn 
hefyd yn effeithio ar gyflymder eu gwaith ac yn eu gwneud yn 
dueddol o wneud gwallau. 

20.  
Gwahaniaethu 

clywedol 
Y gallu i glywed y gwahaniaeth neu'r tebygrwydd rhwng 
seiniau mewn ffonemau, sillafau a geiriau. 

21.  Cof Clywedol 
Y gallu i gofio seiniau sydd wedi'u clywed, boed hynny yn 
seiniau llythrennau mewn gair, neu'n seiniau sawl gair. 

22.  Canfyddiad clywedol 
Y gallu i wahaniaethu synau tebyg, fel ‘cell’ a ‘pell’. Nid oes 
problem clyw o reidrwydd. 

23.  Prosesu clywedol 
Gwrando ar, deall, perthnasu ac ymateb i wybodaeth a 
gafwyd trwy glywed. 

24.  
Cyfathrebu Estynedig 

ac Amgen (CEA) 

Unrhyw ddull a gynlluniwyd i gefnogi, gwella neu ategu 
cyfathrebu unigolion nad ydynt yn gyfathrebwyr llafar 
annibynnol. 

25.  
Awtistiaeth (diffiniad 

nad yw'n ei gyfri’n 
batholeg) 

Mae pobl awtistig yn prosesu gwybodaeth synhwyraidd, 
gwybodaeth gymdeithasol a gwybodaeth gysyniadol yn 
wahanol i bobl nad ydynt yn awtistig. 

26.  Gorlif awtistig 
Cyflwr dros dro a all bara am wythnosau neu fisoedd ar sawl 
cyfnod ym mywyd person awtistig. Fe'i nodweddir gan ludded 
cronig, colli sgiliau a llai o oddefgarwch o ysgogiadau. 

27.  Cuddio awtistig 

Copïo’n ymwybodol neu’n anymwybodol arddulliau 
cyfathrebu ac ymddygiadol pobl nad ydynt yn awtistig er 
mwyn cyd-fynd â grwpiau cymdeithasol nad ydynt yn awtistig 
a lleihau’r risg o stigma neu fwlio. 

28.  Siarad babi neu bablo 
Ymddygiad llafar babanod yn ystod ail hanner blwyddyn 
gyntaf eu bywyd. 

29.  Cadwyno ar yn ôl 

Dull o ddysgu tasg o'r cam olaf yn ôl. Mae camau cyntaf y 
dasg yn cael eu cwblhau ar gyfer yr unigolyn ac yna mae'r 
unigolyn yn cwblhau'r dasg olaf. Yn y modd hwn, mae gan y 
plentyn yr ymdeimlad o gwblhau tasg. Bydd cymhelliant a 
hunan-barch yn cynyddu gan wneud i'r plentyn roi cynnig arall 
ar y dasg. Bob tro yr ymgymerir â'r gweithgaredd byddir yn 
cynyddu y nifer o gamau y mae'n rhaid i'r unigolyn eu 
cwblhau nes eu bod yn gallu gwneud y dasg gyfan yn 
annibynnol. 

30.  
Gwasanaeth Cynnal 

Ymddygiad 
Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio gydag ysgolion i gefnogi 
disgyblion ag anawsterau ymddygiad difrifol. 

31.  

Anawsterau 
Ymddygiadol, 

Emosiynol a / neu 
Gymdeithasol  (AYEG) 

Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a / neu Gymdeithasol 
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32.  Cydlynu Dwyochrog 

Y gallu i gydlynu dwy ochr y corff mewn modd llyfn, cydlynol. 
Er enghraifft: neidio fel broga, dal y papur gydag un llaw (y 
sefydlogwr neu law gynorthwyol) wrth dorri neu ysgrifennu 
gyda'r llaw arall (y llaw arglwyddiaethol neu law "gweithiwr"). 

33.  
Integreiddio 
Dwyochrog 

Dyma'r broses niwrolegol o integreiddio synhwyrau o ddwy 
ochr y corff; y sylfaen ar gyfer cydlynu dwyochrog. 

34.  
Rhwystr (mewn atal 

dweud) 

Ataliad neu rwystr mewn un neu nifer o leoliadau - laryncs, 
gwefusau, tafod, ac ati - a brofir gan yr ataliwr wrth geisio 
siarad sy'n atal cynhyrchu sain llyfn dros dro. 

35.  Cynllun corff 

Ymwybyddiaeth o rannau'r corff a pherthynas y rhannau 
hynny â'i gilydd ac â gwrthrychau yn yr amgylchedd. Gan fod y 
corff yn ddeinamig, mae'n ymwneud â deall symudiadau'r 
corff o'r tu mewn. (Adnabyddir hefyd fel ‘Ymwybyddiaeth 
Cinesthetig’) 

36.  
Fframwaith Asesu 

Cyffredin 

“Fframwaith Asesu Cyffredin” – Asesiad yw hwn i gael darlun 
cyflawn o anghenion ychwanegol plentyn yn gynnar. Mae'n 
edrych ar yr holl anghenion sydd heb eu diwallu ac yn helpu 
plant i gael mynediad at y gwasanaeth cywir yn gynt. 

37.  

Gwasanaeth Iechyd 
Meddwl Plant a’r 
Glasoed (GIMPG) 

[CAMHS] 

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed – gwasanaeth i 
ddarparu cymorth, cefnogaeth a gofal i blant a pobl ifanc sy’n 
dioddef o broblemau iechyd meddwl. 

38.  Gyrfa Cymru 
Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth ar gyfer pob oedran i 
gynorthwyo unigolion i baratoi ar gyfer y cyfnod pontio i 
waith a bywyd oedolyn. 

39.  Swyddog Achos 

Swyddog penodol o'r Awdurdod Lleol sy'n cydlynu'r broses 
Asesiad Statudol a chynnal datganiadau. Y Swyddog Achos 
yw’r pwynt cyswllt cyntaf yn yr Awdurdod Lleol i ateb y 
cwestiynau a’r pryderon a allai fod gan rieni am gynnydd 
Asesiad Statudol neu Ddatganiad eu plentyn. 

40.  Parlys yr Ymennydd 
Cyflwr niwrolegol sy'n effeithio ar symudiad, osgo a 
chydsymud. 

41.  Datblygiad Plentyn 

Mae datblygiad plentyn yn cyfeirio at y dilyniant o newidiadau 
corfforol, ieithyddol, meddyliol ac emosiynol sy'n digwydd 
mewn plentyn o'i enedigaeth hyd at ddechrau bywyd oedolyn. 
Pum maes datblygiad plentyn yw:  
∙ Datblygiad Gwybyddol 
∙ Datblygiad Cymdeithasol ac Emosiynol 
∙ Datblygiad Iaith a Lleferydd 
∙ Datblygu Sgiliau Echddygol Manwl [Fine motor skills] 
∙ Datblygu Sgiliau Echddygol Bras [Gross motor skills] 
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42.  Canolfannau Plant 

Mae Canolfannau Plant yn llefydd lle gall plant o dan 5 oed 
a’u teuluoedd dderbyn gwasanaethau integredig cyfannol di-
dor, a lle gallant gael cymorth gan dimau amlddisgyblaethol o 
weithwyr proffesiynol sy’n cynnig: gofal dydd llawn, addysg 
blynyddoedd cynnar, gwasanaethau iechyd plant a 
theuluoedd, gan gynnwys gwasanaethau cynenedigol, 
allgymorth rhieni, gwasanaethau cymorth i deuluoedd, 
cymorth gwarchod plant i blant a rhieni ag anghenion 
arbennig, cysylltiadau effeithiol â'r Ganolfan Byd Gwaith. 

43.  Seicolegydd Clinigol 

Rhywun hefo gradd gyntaf mewn Seicoleg a chymhwyster 
doethur ôl-raddedig mewn Seicoleg Clinigol. Nid ydynt yn 
feddygon meddygol, ond maent yn cynnig cyngor arbenigol, 
cymorth, asesiad a therapi i blant, pobl ifanc, rhieni, ac ati yn 
ogystal â chefnogi staff eraill. 

44.  
Araith anhrefnus 

[Cluttering] 
Araith sy'n gyflym, anhrefnus ac yn anniben. 

45.  Sgiliau Gwybyddol 
Dyma'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer pob agwedd ar feddwl 
gan gynnwys y prosesau canfyddiad, cof, rhesymu, iaith a rhai 
mathau o ddysgu 

46.  Dealltwriaeth Dealltwriaeth (geiriau llafar neu destun ysgrifenedig). 

47.  Oed Ysgol Gorfodol 
Yr oedran y mae'n rhaid i blant a phobl ifanc fod mewn 
addysg llawn amser (5-16 oed). 

48.  Cyfwng Hyder 

Mae cyfyngau hyder yn cael eu llunio ar lefel hyder, fel 95%, a 
ddewisir gan y defnyddiwr. Mae hyn yn golygu pe bai modd 
profi’r un unigolyn ar sawl achlysur byddai’r canlyniadau’n 
disgyn uwchlaw neu’n is na’r sgôr sengl a roddwyd ar 
ddiwrnod yr asesiad ar draws yr egwyl a roddwyd mewn tua 
95% o’r achosion. 

49.  Asesiad Craidd 

Os oes angen, cynhelir Asesiad Craidd gan staff Gwaith 
Cymdeithasol o Ofal Cymdeithasol Plant yn dilyn Asesiad 
Cychwynnol. Mae'n asesiad manwl i edrych ar anghenion 
plentyn / teulu, anghenion iechyd sylweddol, anabledd 
corfforol neu broblemau ymddygiad sy'n gofyn am nifer o 
wahanol wasanaethau. Rhaid ei gwblhau o fewn 35 diwrnod 
gwaith. 

50.  Rhesymeg Crisialog 
Mae rhesymu crisialog yn seiliedig ar ffeithiau ac wedi'i 
wreiddio mewn profiadau. 

51.  
Anhwylder Cydsymud 

Datblygiadol  (ACD) 

Anhwylder Cydsymud Datblygiadol - Anawsterau gyda 
chydsymud echddygol [motor] o gymharu â phlant eraill o'r 
un oedran. Mae'r anawsterau hyn mewn sgiliau echddygol yn 
effeithio ar o leiaf ddau faes o weithrediad dyddiol. Gall fod 
anawsterau ychwanegol hefyd o ran problemau canfyddiadol, 
sylw, cynllunio a threfnu tasgau. 

52.  
Deddf Gwahaniaethu 

ar sail Anabledd 

Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd - Y Ddeddf sy'n ceisio 
rhoi terfyn ar wahaniaethu yn erbyn pobl anabl. Mae bellach 
wedi cael ei disodli gan y Ddeddf Gydraddoldeb.  
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53.  
Swyddog Arweiniol 

Clinig Addysgol 
Penodedig 

Swyddog Arweiniol Clinig Addysgol Penodedig - Swyddog yn y 
Bwrdd Iechyd Lleol sy'n gyfrifol am gydlynu mewn perthynas â 
phlant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. 

54.  Cyllid Dirprwyedig 

Mae holl ysgolion prif ffrwd yn derbyn eu cyllid gan 
Lywodraeth Ganolog drwy’r Awdurdod Lleol yn ôl ystod o 
fformiwlâu, a gyfrifir yn ôl nifer ac ystod oedran disgyblion 
pob ysgol. 

55.  
Anhwylder Iaith 

Datblygiadol 

Anawsterau sylweddol, parhaus deall a/neu ddefnyddio iaith 
lafar, yn yr holl ieithoedd a ddefnyddiwch. 

56.  Gwyriad 
Mewn ystadegau, y swm y mae mesur yn wahanol i bwynt 
cyfeirio, yn gyffredinol oddi wrth y cymedr. 

57.  Deheurwydd 
Gallu'r unigolyn i ddefnyddio ei ddwylo gyda dilyniant ac 
amseru cywir. 

58.  Diadococinesis 
Mewn lleferydd, y gallu i weithredu symudiadau ailadroddus 
cyflym y mynegyddion. Gyda'n dwylo, y gallu i berfformio 
symudiadau ailadroddus cyflym hefo’r bysedd. 

59.  
Cyfradd 

Deudococinetig 

Y cyflymder y gall rhywun berfformio symudiadau cyferbyniol 
(neu ailadroddus). 

60.  
 

Taliadau Uniongyrchol 

Yn gyffredinol, mae taliadau uniongyrchol i ofalwyr yn daliad 
untro a roddir i gefnogi’r gofalwr i gael peth amser i ofalu am 
ei les ei hun. 
Mae Taliadau Uniongyrchol ar gyfer y person sy’n derbyn gofal 
yn fwy cyffredin yn daliadau parhaus a ddefnyddir i gyflogi 
gweithiwr gofal neu gynorthwyydd personol i helpu gyda’i 
anghenion o ddydd i ddydd neu am gyfnod o ofal seibiant. 
Mae'r taliadau hyn yn lle cael y gwasanaethau hynny'n cael eu 
darparu'n uniongyrchol gan y cyngor neu'r ymddiriedolaeth. 
Ar gyfer y ddau fath o daliad uniongyrchol, mae angen cynnal 
asesiad yn gyntaf a dod i gytundeb ar yr hyn y gellir ei ariannu. 

61.  

Côd Ymarfer Hawliau 

Anabledd ar gyfer 

Ysgolion / Côd 

Ymarfer Hawliau 

Anabledd ar gyfer 

Darpariaeth Ôl-16 

Mae'r ddau gôd yn egluro'r dyletswyddau i osgoi 
gwahaniaethu ar sail anabledd mewn addysg. 

62.  Datrys Anghytundeb 

Rhaid i Awdurdodau Lleol ddarparu trefniadau i helpu i atal 
neu ddatrys anghytundebau rhwng rhieni y mae eu plant ag 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Awdurdod Lleol neu’r ysgol. 
Nid yw defnyddio’r gwasanaeth hwn yn effeithio ar hawl 
rhieni i apelio i’r Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig 
Cymru (TAAAC) 

63.  Datgysylltiad 
Datgysylltiad ag emosiynau, teimladau corfforol a'r byd o 
gwmpas, fel arfer oherwydd straen neu boen cronig. 
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64.  Deuad o namau 

I wneud diagnosis o Anhwylder neu Gyflwr Sbectrwm Awtistig, 

rhaid i blentyn gael anawsterau yn y ddau faes canlynol 

(deuad): 

∙ Nam mewn cyfathrebu a rhyngweithio cymdeithasol 

∙ Patrymau ailadroddus cyfyngol o ran ymddygiad a 
diddordebau  

65.  Dysarthria 
Mynegi lleferydd anodd neu aneglur sydd fel arall yn 
ieithyddol arferol. 

66.  Dyscalcwlia 
Anhawster penodol a pharhaus wrth ddeall rhifau a all arwain 
at ystod amrywiol o anawsterau gyda mathemateg. 

67.  Diffyg rhuglder 
Unrhyw fath o leferydd sy'n cael ei nodweddu gan 
ailadroddiadau, ymlediadau ac oedi, neu amhariad yn llif y 
synau lleferydd. Yr enw cyffredin arno yw atal dweud. 

68.  Camysgrifennu 

Mae camysgrifennu yn gyflwr sy'n effeithio ar y gallu i 
adnabod a dehongli geiriau ysgrifenedig, a'r berthynas rhwng 
ffurfiau llythrennau a'r synau a wnânt. O ganlyniad, mae 
ysgrifennu, sillafu a ffurfio geiriau yn heriol i unrhyw un sydd 
hefo camysgrifennu. 

69.  Dyslecsia 

Mae dyslecsia yn anhawster dysgu cyffredin sy'n achosi 
problemau gyda darllen, ysgrifennu a sillafu yn bennaf. Mae'n 
anhawster dysgu penodol, sy'n golygu ei fod yn achosi 
problemau gyda rhai galluoedd a ddefnyddir ar gyfer dysgu, 
megis darllen ac ysgrifennu. Yn wahanol i anabledd dysgu, nid 
yw deallusrwydd yn cael ei effeithio. 

70.  Dysffasia 

Anhwylder iaith a nodir gan ddiffyg wrth gynhyrchu lleferydd, 

ac weithiau hefyd yn ei ddealltwriaeth, oherwydd clefyd yr 

ymennydd neu niwed. Gall dysffasia fod yn dderbyngar neu'n 

fynegiannol: 

∙ Mae dysffasia derbyn yn anhawster i ddeall 

∙ Anhawster wrth roi geiriau at ei gilydd i wneud ystyr yw 
dysffasia mynegiannol 

71.  Dyspracsia 

Anhawster cydgysylltu’r cyhyrau i droi cynllun ar gyfer 
dilyniant cymhleth o symudiadau yn weithredoedd, e.e. 
lleferydd, neu lawysgrifen, neu ddysgu dawns. Mae'n 
arbennig o amlwg wrth ddysgu sgil echddygol [motor] 
newydd. 

72.  
Gweithredu yn y 

Blynyddoedd Cynnar 

Pan nodir bod gan blentyn AAA, rhoddir cymorth sy'n 
ychwanegol at neu'n wahanol i'r cymorth y mae gan y rhan 
fwyaf o blant eraill . Bydd Cynllun Chwarae Unigol fel arfer yn 
cael ei lunio. 

73.  
Gweithredu yn y 

Blynyddoedd Cynnar a 
Mwy 

Mae'r cymorth a'r cynllunio yma, sydd wedi ei dargedu, yn 
cynnwys mewnbwn gan Gydlynydd AAA yr Ardal. 

74.  
Safleoedd 

Blynyddoedd Cynnar 

Pob darpariaeth addysg cyn-ysgol megis dosbarthiadau 
meithrin ac ysgolion, meithrinfeydd dydd a chylchoedd 
chwarae. 
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75.  Ecoleferydd 

Y duedd i unigolyn ailadrodd yn ddigyfnewid yr hyn a siaradir 
ag ef; fel arfer yn digwydd rhwng 18 a 24 mis oed. 
∙ Oedi – ailadrodd ymadrodd gwreiddiol yn ddiweddarach. 
∙ Ar unwaith – ailadrodd yr ymadrodd gwreiddiol ar unwaith. 
∙ Wedi'i liniaru - ailadrodd yr ymadrodd gwreiddiol gyda mân 
addasiadau. 
∙ Heb ei liniaru – ailadrodd heb ei newid; union ddyblygu'r 
ymadrodd gwreiddiol. 

76.  
Seicolegydd Addysg a 

Phlant 

Seicolegydd Addysg a Phlant – Rhywun sy’n meddu ar radd 
gyntaf mewn Seicoleg a chymhwyster ôl-raddedig mewn 
Seicoleg Addysg. Maent yn cynnig cyngor a chefnogaeth 
arbenigol i blant, pobl ifanc, ysgolion, rhieni ac asiantaethau 
eraill. 

77.  
Swyddog Lles Addysg 

(SLlA) 

Mae Swyddog Lles Addysg yn cynnig cymorth arbenigol i rieni 
ac ysgolion ar les a phresenoldeb disgyblion. Maent yn 
gweithio gydag asiantaethau eraill i hyrwyddo presenoldeb a 
lles. Maent yn gyfrifol am sicrhau presenoldeb plant o oedran 
ysgol statudol yn yr ysgol. 

78.  
Cynllun Addysg a 

Gofal Iechyd 
(CAGI) 

Yn Lloegr, mae Cynllun Addysg a Gofal Iechyd yn ddogfen sy’n 
nodi anghenion addysg, gofal iechyd a gofal cymdeithasol 
plentyn neu berson ifanc y mae angen cymorth ychwanegol ar 
ei gyfer yn yr ysgol, y tu hwnt i’r hyn y gall yr ysgol ei 
ddarparu. Yng Nghymru, gelwir cynllun o’r fath yn 
“Ddatganiad” 

79.  

Cynorthwyydd 
Cymorth 

Llythrennedd 
Emosiynol 

Cynorthwyydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol – 
Cynorthwyydd gyda gwybodaeth arbenigol i gefnogi plant a 
phobl ifanc gyda’u datblygiad cymdeithasol ac emosiynol. 

80.  
Addysg heblaw yn yr 

ysgol 
Addysg heblaw yn yr ysgol 

81.  Deddf Cydraddoldeb 

Daeth y Ddeddf Cydraddoldeb yn gyfraith ym mis Hydref 
2010. Mae’n disodli deddfwriaeth flaenorol (fel Deddf 
Cysylltiadau Hiliol 1976 a Deddf Gwahaniaethu ar sail 
Anabledd 1995) ac yn sicrhau cysondeb yn yr hyn sydd angen i 
chi ei wneud i wneud eich gweithle yn amgylchedd teg ac i 
gydymffurfio â’r gyfraith . 
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82.  
Comisiwn 

Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol 

Corff cyhoeddus anadrannol ym Mhrydain Fawr a sefydlwyd 
gan Ddeddf Cydraddoldeb 2006 ac a ddaeth i fodolaeth ar 1 
Hydref 2007. Mae'r Comisiwn yn gyfrifol am hyrwyddo a 
gorfodi cyfreithiau cydraddoldeb a di-wahaniaethu yng 
Nghymru, Lloegr a'r Alban. Cymerodd drosodd gyfrifoldebau 
tri chomisiwn blaenorol: y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, y 
Comisiwn Cyfle Cyfartal (a oedd yn delio â chydraddoldeb 
rhywiol) a'r Comisiwn Hawliau Anabledd. Mae ganddo hefyd 
gyfrifoldeb am agweddau eraill ar gydraddoldeb: oedran, 
cyfeiriadedd rhywiol a chrefydd neu gred. Fel sefydliad 
hawliau dynol cenedlaethol, mae'n ceisio hyrwyddo ac 
amddiffyn hawliau dynol ym Mhrydain Fawr. 

83.  Estyn 
Yr Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Estyn yw 
swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant. 

84.  
Tribiwnlys Addysg 

Cymru 

Tribiwnlys Addysg Cymru – Mae Tribiwnlys Addysg Cymru yn 
gwrando ac yn gwneud penderfyniadau ar apeliadau ynghylch 
anghenion dysgu ychwanegol a honiadau o wahaniaethu ar 
sail anabledd mewn lleoliadau addysg. 

85.  Ysgolion Estynedig 

Mae’r ysgolion hyn yn darparu ystod eang o weithgareddau a 
gwasanaethau mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o 
sefydliadau. Bydd y gwasanaethau estynedig hyn yn cael eu 
llywio gan anghenion a galwadau disgyblion, rhieni a'r 
gymuned ehangach. 

86.  

Swyddog Arweiniol 
Anghenion Dysgu 

Ychwanegol y 
Blynyddoedd Cynnar 

Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y 
Blynyddoedd Cynnar - Athro hefo gwybodaeth a phrofiad 
arbenigol mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y 
Blynyddoedd Cynnar, a gyflogir gan yr Awdurdod Lleol i roi 
cyngor a chymorth i staff mewn lleoliadau ar gynnwys plant 
ag ADY. Maent yn helpu ysgolion i gynllunio symud i 
ddosbarth derbyn ar gyfer y plant yma. 

87.  Teuluoedd yn Gyntaf 
Rhaglen gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu systemau aml-
asiantaeth a chymorth i deuluoedd. 

88.  
Sefydliad Addysg 

Bellach (Ôl-16) 
Sefydliad Addysg Bellach (Ôl-16) 

89.  
Sgiliau echddygol 

manwl 
[Fine motor skills] 

Mae sgiliau echddygol manwl [Fine motor skills] fel arfer yn 
cynnwys y bysedd a'r dwylo, sy'n gofyn am symudiadau bach 
neu ysgafn fel llawysgrifen neu weindio oriawr. 

90.  
Swyddog Cyswllt 

Teuluol (SCT) 

Swyddog Cyswllt Teuluol – Mae swyddogion cyswllt teuluol yn 
darparu gwybodaeth gywir a diduedd ar ystod o opsiynau 
sydd ar gael i rieni a gofalwyr. Nid ydynt yn “cymryd ochr”. 
Maent yn helpu teuluoedd i wneud penderfyniadau 
gwybodus am addysg dysgwr. 

91.  
‘Rhesymu hylif’ 
[Fluid thinking] 

‘Rhesymu hylif’ yw'r gallu i feddwl yn rhesymegol a datrys 
problemau mewn sefyllfaoedd newydd, yn annibynnol ar 
wybodaeth a gafwyd (Cattell, 1987). 
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92.  Dechrau’n Deg 
Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer teuluoedd hefo phlant 0 – 3 oed. 

93.  Cyfnod Sylfaen 
Mae hyn yn dechrau pan fydd plant yn cael eu geni ac yn para 
tan ddiwedd eu blwyddyn Derbyn. 

94.  

Nodau Graddio 
Cyrhaeddiad Nod 

 
[GAS-light Goals] 

Mae hwn yn ddull o sgorio i ba raddau y mae nodau unigol 
claf yn cael eu cyflawni yn ystod yr ymyriad. Ysgrifennir pob 
nod yn fanwl gan roi trosolwg o'r nod gyda dyddiad cwblhau 
disgwyliedig. 

95.  Cyffredinoli 
Y gallu i gymhwyso cysyniadau ac ymddygiadau a ddysgwyd 
yn flaenorol i sefyllfaoedd newydd. 

96.  Oedi Datblygiad Eang 
Oedi ym mhob maes datblygiad h.y. corfforol, iaith a 
chyfathrebu, dysgu, cymdeithasol, ac ati. 

97.  Graphesthesia 
Y gallu i adnabod a dehongli symudiad, cyfeiriad a siâp 
cyffwrdd ar y croen, e.e. ysgrifennu ar y croen 

98.  Gafael 

Y gallu i godi a dal gwrthrychau gyda'r llaw. 

∙ Gafael bys a bawd (ar wrthrychau): bawd a mynegfys; 

adnabyddir hefyd fel "bysedd pinsio", mwyaf aeddfed. E.e., 

codi gwrthrych bach fel darn o rawnfwyd 

∙ Gafael Trybedd (ar wrthrychau): bawd, mynegfys, a bysedd 

canol; llai aeddfed na gafael bys a bawd. Gafael Trybedd (ar y 

teclyn ysgrifennu): tri bys; bawd, mynegai, a bysedd canol; 

mwyaf effeithlon 

∙ Gafael Cwadripod (ar offer ysgrifennu): pedwar bys; bawd, 

mynegai, canol, a bysedd modrwy. 

∙ Gwefan Agored: pan fo bawd a mynegfys yn ffurfio cylch; 

gofod rhwng bawd a mynegfys 

∙ Gwefan Caeedig: pan fydd bawd yn croesi/bachu drosodd, yn 

nodweddiadol dros y mynegfys neu declyn ysgrifennu. 

∙ Dynamig: pan fydd bysedd yn symud wrth ddefnyddio'r 

teclyn ysgrifennu. 

∙ Statig: pan fydd yr arddwrn, penelin neu ysgwydd yn symud 
wrth ddefnyddio teclyn ysgrifennu yn hytrach na symudiadau 
bys deinamig sydd fwyaf effeithlon. 

99.  
Sgiliau Echddygol Bras 

[Gross Motor Skills] 

Mae sgiliau echddygol bras yn disgrifio symudiadau mawr, 
megis y breichiau a'r coesau, fel defnyddio gwellaif neu daflu 
/ cicio pêl. 

100.  Cynefino 
Y gallu i ddod yn gyfarwydd hefo lle, sefyllfa, sŵn ac ati 
arbennig a dod i arfer ag ef; i arfer trwy ailadrodd aml neu 
gyswllt tros amser estynedig. 

101.  
Cydsymud Llaw a 

Llygad 

Mae hwn yn waith tîm effeithlon o'r llygaid a'r dwylo, sy'n 
angenrheidiol ar gyfer gweithgareddau fel chwarae gyda 
theganau, gwisgo ac ysgrifennu. 
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102.  Ymwelydd Iechyd 

Nyrs gymwysedig a gyflogir gan y Gwasanaeth Iechyd sy’n rhoi 
cyngor ar iechyd cyffredinol plant ac ar broblemau iechyd 
penodol. Maent yn derbyn hyfforddiant arbenigol ychwanegol 
ac mae ganddynt gyfrifoldeb penodol dros fonitro cynnydd 
plentyn a chynghori rhieni pan fo angen.  

103.  Nam ar y Clyw 
Nam ar y Clyw - Mae namau ar y clyw yn amrywio o golled 
clyw i fod yn hollol fyddar. 

104.  Hypertonig Yn dynodi tôn neu densiwn gormodol, fel mewn cyhyr. 

105.  Hypotonig 
Yn dynodi gostyngiad neu absenoldeb tôn neu densiwn, fel 
mewn cyhyr. 

106.  

Gweithgareddau 
Offerynnol Bywyd 

Beunyddiol 
(GOBB) 

Gweithgareddau Offerynnol Bywyd Beunyddiol. Y sgiliau 
cymhleth sydd eu hangen i fyw'n annibynnol yn llwyddiannus. 
Dysgir y sgiliau hyn fel arfer yn ystod blynyddoedd yr 
arddegau fel rheoli cyllid, trin cludiant (gyrru neu ddefnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus), siopa, paratoi prydau bwyd, 
defnyddio'r ffôn a dyfeisiau cyfathrebu eraill, rheoli 
meddyginiaethau, gwaith tŷ, a chynnal a chadw sylfaenol ar 
gyfer y cartref . 

107.  
Cynllun Cyfathrebu 

Unigol (CCU) 
Cynllun Cyfathrebu Unigol 

108.  
Lleferydd / Iaith 

Idiosyncratig 
Pan fydd unigolyn yn defnyddio gair neu ymadrodd i gyfeirio 
at rywbeth nad yw'n perthyn neu sy'n amherthnasol 

109.  
Cynllun Datblygu 

Unigol (CDU) 

Cynllun Datblygu Unigol – Bydd gan bob plentyn a pherson 
ifanc ag angen a nodwyd sydd yn galw am ddarpariaeth 
ddysgu ychwanegol Gynllun Datblygu Unigol gorfodol. 

110.  
Cynlluniau Addysg 

Unigol  (CAU) 

Cynlluniau Addysg Unigol - set o dargedau dysgu tymor byr a 
osodwyd ar gyfer plentyn ag anghenion addysgol arbennig. 
Fel arfer caiff hwn ei lunio gan y CAAA ac athrawon, ond dylai 
rhieni a disgyblion gymryd rhan bob amser. Dylid adolygu CAU 
o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ond mae adolygiad amlach yn 
aml yn briodol. Mae CAUau yn cael eu dirwyn i ben yn raddol. 

111.  
Cynllun Gofal Iechyd 

Unigol 
Cynllun Gofal Iechyd Unigol – Cynllun cymorth ar gyfer 
plentyn neu berson ifanc ag anghenion iechyd. 

112.  Cynhwysiad 
Addysgu plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 
mewn ysgolion prif ffrwd (lleol) lle bynnag y bo modd. 

113.  
Cyfarfodydd Panel 

Cynhwysiad 

Mae gan yr Awdurdod Lleol grŵp o weithwyr proffesiynol sy’n 
cyfarfod i edrych ar sut mae anghenion plant yn cael eu 
diwallu ac i fod yn siŵr bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n 
deg. 

114.  
Cydlynydd Cymorth 

Cynhwysiant 

Athro â gwybodaeth a phrofiad arbenigol o faes AAA. Maent 
yn cefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd i ddatblygu arferion 
cynhwysol a’u gallu i fodloni anghenion disgyblion ag AAA. 
Maent yn darparu cyngor penodol ar gyfer disgyblion ag 
anghenion prin a chymhleth. 



 

STAND Gogledd Cymru CBC 
Geirfa Termau ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol Tudalen 21 o 24 
  

 GEIRFA DIFFINIAD 

115.  
Gwasanaeth Cefnogi 

Cynhwysiant 

Yn gweithio mewn ysgolion i feithrin gallu ar gyfer cynnwys 
plant ag ystod o anghenion addysgol arbennig. Mae 
cydlynwyr hefyd yn rhoi cyngor i ysgolion ar gynnwys 
disgyblion unigol â datganiadau AAA. 

116.  
Sgiliau Prosesu 
Gwybodaeth 

Cymryd gwybodaeth i mewn, ei ddehongli, storio'r wybodaeth 
hon yn y cof, a’i ddefnyddio mewn rhyw fodd. 

117.  ‘Interoception’ 

Mae ‘Interoception’ yn disgrifio'r holl deimlad ymwybodol ac 
anymwybodol a gawn o'r tu mewn i'n corff. Mae'n hanfodol 
ar gyfer adnabod anghenion dynol sylfaenol fel bod eisiau 
bwyd, syched ac anghenion lle chwech. Mae'n darparu'r 
wybodaeth sydd ei hangen arnom i nodi ein hemosiynau ac 
felly'n darparu'r sylfeini ar gyfer rheoleiddio emosiynol. 

118.  
Cyfweliad a/neu 

asesiad yn seiliedig ar 
chwarae 

Gofynnir cwestiynau i blentyn/person ifanc amdanynt eu 
hunain ac hefyd fe fyddir yn chwarae gemau neu gwblhau 
gweithgareddau gyda arbenigwr clinigol sydd wedi’u cynllunio 
i gael gwybodaeth benodol. 

119.  Cynllun Cynnwys 

Cynllun a ysgrifennwyd gan y Therapydd Galwedigaethol i 
gefnogi datblygiad eich plentyn. Mae pob plentyn yn wahanol 
a'u hanghenion yn amrywio, felly bydd ymyrraeth eich 
plentyn yn cael ei deilwra'n unigol i gwrdd â'i anghenion. 

120.  
Cefnogwr Rhieni 

Annibynnol 
(CRA) 

Cefnogwr Rhieni Annibynnol - rhaid i'r CRA fod yn rhywun a all 
gefnogi rhieni, annog cyfranogiad rhieni a helpu'r rhiant i 
ddeall y fframwaith AAA. Mae ‘annibynnol’ yn golygu rhywun 
sy'n annibynnol ar y broses gwneud penderfyniadau sy'n 
pennu math a lefel y cymorth ar gyfer plentyn ag anghenion 
addysgol arbennig. Yn aml bydd CRA yn rhywun o fudiad 
gwirfoddol, Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni, rhiant arall neu 
gyfaill. 

121.  
Strategaeth / 

Strategaethau Ymateb 
Unigol 

Strategaeth / Strategaethau Ymateb Unigol (a elwid yn 
flaenorol yn Strategaethau Adweithiol) a ddefnyddir ar gyfer 
rheoli ymddygiadau cymhleth. 

122.  
Sefydliad Ôl-16 

Arbenigol Annibynnol 
Sefydliad Ôl-16 Arbenigol Annibynnol (Coleg Arbenigol gynt) 

123.  TG / TGC 
Technoleg Gwybodaeth, a elwir weithiau yn Dechnoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu 

124.  Cyfnod Allweddol 

Cyfnod Allweddol 1: Blynyddoedd 1-2, 5-7 oed 

Cyfnod Allweddol 2: Blynyddoedd 3-6, 7-11 oed 

Cyfnod Allweddol 3: Blynyddoedd 7-9, 11-14 oed 

Cyfnod Allweddol 4: Blynyddoedd 10-11, 14-16 oed 

125.  Cinesthesia 
Y teimlad o symud neu ymestyn yn y cyhyrau, tendonau a 
chymalau; synnwyr cyhyr. 

126.  Awdurdod Lleol (ALl) Awdurdod Lleol 
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127.  Iaith 

Unrhyw system dderbyniedig, strwythuredig, symbolaidd ar 

gyfer cyfathrebu rhyngbersonol sy'n cynnwys seiniau, 

symbolau neu arwyddion wedi'u trefnu mewn dilyniant 

trefnus i ffurfio geiriau, gyda rheolau ar gyfer cyfuno'r geiriau 

hyn yn ddilyniannau neu'n llinynnau sy'n mynegi meddyliau, 

bwriadau, profiadau a theimladau; yn cynnwys cydrannau 

ffonolegol, morffolegol, cystrawennol, semantig a phragmatig. 

∙ Oedi – methu â deall a/neu gynhyrchu iaith ar yr oedran 

disgwyliedig 

∙ Mynegiannol – y gallu i gyfathrebu ar lafar, trwy ysgrifennu 

neu trwy arwyddo 

∙ Rhagieithyddol – ymddygiadau y credir eu bod yn rhagflaenu 

caffael iaith wirioneddol; e.e., crio, siarad babi, ecoleferydd 

∙ Derbyn – geiriau mae rhywun yn eu deall 

128.  Anhwylder Iaith 

Unrhyw anhawster gyda chynhyrchu neu dderbyn unedau 
ieithyddol, a all amrywio o absenoldeb lleferydd llwyr i fân 
amrywiadau gyda chystrawen; e.e., geirfa fyrrach, 
fformwleiddiadau geiriol cyfyngedig, hepgor erthyglau, 
arddodiaid, marcwyr amser a lluosog. 

129.  
Anawsterau dysgu 
a/neu anableddau 

dysgu 

Anawsterau dysgu a /neu anableddau dysgu 

130.  
Gweithiwr 

Proffesiynol Arweiniol 

Un person sy’n gyfrifol am helpu’r plentyn a’r teulu drwy’r 
system ac i wneud yn siŵr eu bod yn cael y gwasanaethau 
cywir ar yr amser cywir. 

131.  Anawsterau dysgu 

Mae gan blentyn / person ifanc anawsterau dysgu os yw'n ei 
chael hi'n llawer anoddach dysgu na'r rhan fwyaf o blant / 
pobl ifanc o'r un oedran. Mae hyn fel arfer o fewn parth 
penodol, e.e. Darllen (dyslecsia). Nid yw'n effeithio ar 
ddeallusrwydd cyffredinol person. 

132.  Anabledd Dysgu 

Gallu deallusol gostyngol sylweddol ac anhawster gyda 
gweithgareddau bob dydd, lle mae unigolyn yn cael 
anhawster dysgu yn unol â phatrymau nodweddiadol - sy'n 
effeithio ar berson am ei fywyd cyfan. 

133.  
Cymhorthydd 

Cefnogaeth Dysgu 
(CCD) 

Cymhorthydd yn darparu cefnogaeth yn yr ysgol i ddysgwyr ag 
Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae CCD yn gweithio o dan 
gyfarwyddyd athro dosbarth fel yr ystyrir yn briodol. 

134.  
Bloesgi 
[Lisp] 

Cynhyrchiad diffygiol o un neu fwy o'r chwe chytsain sisiol, a 
achosir fel arfer gan leoliad tafod amhriodol neu gan 
abnormaleddau yn y mecanwaith llais. Mae mathau o 
floesgedd yn cynnwys rhai y cyfeirir atynt fel rhai danneddol, 
rhai blaen a rhai ochrol. 

135.  
Lleferydd/Iaith 

Llythrennol 

Yn cyfeirio at yr arferiad o gymryd popeth o ddifrif ac yn 
llythrennol, e.e. Peidiwch â rhoi eich wyau i gyd mewn un 
fasged. 
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136.  Ysgol Prif Ffrwd 

Ysgol a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol nad yw’n ysgol 
arbennig (h.y., mae’n ysgol arferol). Ysgolion prif ffrwd sy'n 
ffurfio'r rhan fwyaf o ysgolion ac yn cynnwys ysgolion 
Babanod, Iau, Cynradd ac Uwchradd. 

137.  Ysgol a Gynhelir 
Ysgol wladol, yn cynnwys ysgolion cymunedol, sefydledig a 
gwirfoddol yn ogystal ag ysgolion arbennig cymunedol ac 
arbennig sefydledig. 

138.  Triniaeth 
Y gallu i symud gwrthrychau o fewn y llaw, er enghraifft, 
gafael  / rhyddhau 1 o 3 marblis ar y tro a'u dal mewn llaw. 

139.  Pwl [Meltdown] 
Ymateb anwirfoddol i orlwytho synhwyraidd neu 
gymdeithasol, yn aml yn cael ei gamddehongli fel strancio. 

140.  
Anawsterau Dysgu 

Cymedrol (ADC) 
Anawsterau Dysgu Cymedrol 

141.  Modelu 
Arddangos neu gyflawni'r gweithgaredd / symudiad i ddangos 
i rywun arall sut i'w wneud. 

142.  Monitro 
Arsylwi, nodi neu gofnodi sefyllfa sy’n datblygu, 
mewnbynnau, allbynnau neu ddeilliannau – megis gwariant 
dros amser neu gyflawniadau. 

143.  
Echddygol 

[Motor] 

O'r cyhyrau. Rheolaeth echddygol [motor] yw y neges a yrrir 
o’r ymennydd i’r cyhyrau i sicrhau symudiadau llyfn. Cof 
echddygol yw'r hyn y mae'r corff wedi dysgu ei wneud trwy 
ailadrodd aml. 

144.  
Cydlynu Echddygol 

[Motor] 

Cyfuniad o symudiadau'r corff, gan ddefnyddio cynllunio 
echddygol [motor] i gyflawni symudiadau mewn ffordd 
reoledig 

145.  
Cynllunio Echddygol 

[Motor]/ Praxis 

Yn cyfeirio at allu’r ymennydd i ffurfio syniad a chynllunio 
gweithred sy’n angenrheidiol ar gyfer cwblhau sgil echddygol 
[motor] newydd mewn ffordd ddilyniannol. 

146.  
Nam Aml-

Synhwyraidd 
Nam Aml-Synhwyraidd 

147.  Tîm Aml-Asiantaeth 
Gweithwyr proffesiynol o wahanol arbenigeddau (iechyd / 
addysg / gofal cymdeithasol / sefydliadau gwirfoddol) yn 
cydweithio er lles y plentyn / person ifanc. 

148.  Amlddisgyblaethol 
Cynnwys gweithwyr proffesiynol o ystod o ddisgyblaethau 
(Addysg, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd fel arfer). 

149.  
Amgylchedd Aml-

Synhwyraidd 

Man (ystafell ddosbarth neu ystafell therapi fel arfer) lle mae 
plant a phobl ifanc yn cael y cyfle i ddysgu / derbyn 
gwybodaeth gan ddefnyddio’r cyfan o’u synhwyrau. 

150.  Tôn Cyhyr 

Maint y tensiwn sy'n bresennol yng nghyhyrau'r corff, sy'n 
galluogi unigolion i gymryd osgo gwahanol yn erbyn 
disgyrchiant. Mae tôn cyhyrau digonol yn caniatáu 
symudiadau cywir ac mae'n angenrheidiol ar gyfer pob 
symudiad y mae'r corff yn ei wneud. Mae'r rhain yn cynnwys 
cropian, eistedd yn unionsyth mewn cadair, plygu i lawr, 
gafael mewn pensel, ac ati. 
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151.  
Swyddog Awdurdod 

Lleol a enwyd 

Y person o’r Awdurdod Lleol sy’n cysylltu â rhieni ynghylch yr 
holl drefniadau sy’n ymwneud ag Asesiad Statudol a gwneud y 
Datganiad. (Gweler hefyd: Swyddog Achos) 

152.  
Cwricwlwm 

Cenedlaethol 
Yr hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y dylai pob 
plentyn mewn ysgolion prif ffrwd ei astudio.  

153.  
Cyflwr/anhwylder 

niwroddatblygiadol 

Term ymbarél a roddir i grŵp o anhwylderau sy'n gysylltiedig 
â gweithrediad y system niwrolegol a'r ymennydd. Mae hyn 
yn cynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA) ac 
Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADCG). 

154.  
Anawsterau 

niwroddatblygiadol 

Defnyddir hwn i ddisgrifio proffil person pan fydd ganddynt 
anawsterau niwroddatblygiadol ond nid yw’r rhain yn 
bodloni’r meini prawf ar gyfer diagnosis o ASA/ADCG. Mewn 
rhai achosion nid oes un diagnosis yn ddigon i ddisgrifio proffil 
niwroddatblygiadol person ac felly gellir defnyddio’r term 
proffil niwroddatblygiadol cymhleth. 

155.  Niwroamrywiaeth 

Term ymbarél sy’n disgrifio sut mae cymdeithas yn cynnwys 
bobl hefo niwrolegau amrywiol, gan gynnwys pobl 
niwroddargyfeiriol (awtistig, Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd Ychwanegol [ADHD], dyslecsig, dyspracsia, 
dyscalcwlaidd ac ati) a phobl niwro-nodweddiadol. 

156.  
Nodyn yn lle 
[Note in Lieu] 

Nodyn a ellir ei roddi i rieni ac ysgol y plentyn pan fydd yr 
Awdurdod Lleol, yn dilyn Asesiad Statudol, yn penderfynu 
peidio â gwneud Datganiad. Dylai’r nodyn ddisgrifio 
anghenion addysgol ychwanegol y plentyn, esbonio pam nad 
yw’r Awdurdod Lleol yn meddwl bod angen gwneud 
Datganiad a gwneud argymhellion ynghylch darpariaeth 
briodol ar gyfer y plentyn. Dylid atodi’r holl gyngor a 
dderbynnir yn ystod yr asesiad i’r Nodyn a’i anfon at y rhieni 
a, gyda’u caniatâd, dylid ei anfon hefyd i ysgol y plentyn. 

157.  Galwedigaeth 
Y gweithgareddau y mae unigolyn yn eu gwneud e.e., 
chwarae, gwisgo, gwaith cartref, nofio, pobi, ac ati. 

158.  
Therapydd 

Galwedigaethol (ThG) 

Gweithiwr proffesiynol a gyflogir gan yr Ymddiriedolaeth 
Iechyd i weithio gyda'r plentyn, person ifanc, rhieni ac 
athrawon. Mae Therapyddion Galwedigaethol yn defnyddio 
technegau therapiwtig (cynghori ar offer ac addasiadau 
amgylcheddol lle bo’n briodol) i wella gallu plentyn / person 
ifanc i gael mynediad i’r cwricwlwm corfforol a dysgu. 

159.  
Therapi 

Galwedigaethol 
(TG) 

Mae therapi galwedigaethol yn helpu pobl i fyw eu bywyd 
gorau gartref, yn y gwaith - ac ym mhobman arall. Mae 
therapi galwedigaethol yn ymwneud hefo gallu gwneud y 
pethau y mae'r unigolyn eu heisiau ac yn gorfod eu gwneud. 
Gallai hynny olygu helpu rhywun i oresgyn heriau wrth ddysgu 
yn yr ysgol, mynd i’r gwaith, chwarae chwaraeon, neu olchi’r 
llestri’n unig. Mae popeth yn canolbwyntio ar gynyddu 
annibyniaeth a lles. 
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160.  Llygatsymudol 
Y gallu i reoli symudiad llygaid, edrych ar, a dilyn gwrthrychau. 
Enghraifft: darllen llyfr, copïo o'r bwrdd sialc, torri, dal/taflu 
pêl. 

161.  
Proffil Un Tudalen 

(PUT) 

Mae Proffil Un Tudalen yn dudalen sy'n llawn gwybodaeth 
gadarnhaol am blentyn neu berson ifanc sy'n galluogi pobl i 
ddod i adnabod y person, y pethau sy'n bwysig iddynt a'r 
ffordd orau i'w cefnogi. 

162.  Gor-ymatebol 

Mae unigolion gor-ymatebol synhwyraidd, neu'r rhai â gor-
ymatebolrwydd synhwyraidd, yn fwy sensitif i ysgogiad 
synhwyraidd na'r rhan fwyaf o bobl. Mae eu cyrff yn teimlo'r 
teimlad yn ddwysach nag eraill. Gellir profi ymateb “ymladd 
neu hedfan”. 

163.  
Cynorthwyydd 

Personol 

Mae cynorthwyydd personol yn darparu gofal a chymorth sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn, fel y gallant gyflawni canlyniadau 
llesiant personol lle mae’r unigolyn yn byw. 

164.  Pediatregydd Meddyg sy'n arbenigo mewn anghenion babanod a phlant. 

165.  
Gwasanaeth 

Partneriaeth Rhieni 
(GPRh) 

Mae Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni yn darparu cefnogaeth 
a gwybodaeth i rieni / gofalwyr y mae eu plant hefo 
Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

166.  Ailadrodd di-ddeall 
Gelwir hefyd yn echolalia. Ailadrodd yr hyn a ddwedwyd ond 
heb ddeall pam na beth a ddwedwyd 

167.  
Cynllunio sy’n 

Canolbwyntio ar yr 
Unigolyn 

Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn – mae’n darparu 
ffordd i helpu person i gynllunio pob agwedd ar ei fywyd, lle 
mae’r unigolyn yn ganolog i greu’r cynlluniau sy’n effeithio 
arno. 

168.  Sgoriau Canraddol 

Mae’r sgoriau hyn, sy’n amrywio o 1 i 100, yn cymharu 
myfyrwyr â phobl eraill yn eu grŵp oedran (e.e., mae sgôr 
canraddol o 50 yn golygu y byddai 50% o’u cyfoedion yn 
gwneud yn well na nhw a 50% yr un peth â nhw neu lai.). 

169.  Ffoneg 
Defnydd o synau llythrennau, eu cyfuniadau a'u cyfuniadau, i 
adeiladu geiriau. 

170.  
Ymwybyddiaeth 

seinyddol 
Y gallu i adnabod synau gwahanol o fewn geiriau. 

171.  Ffisiotherapydd 
Arbenigwr sy'n gweithio gyda unigolion o bob oedran hefo  
anawsterau symud. Gallant gynghori rhieni ar ymarferion 
addas ar gyfer plant a phobl ifanc. 

172.  
Anawsterau Dysgu 

Dwys a Lluosog 

Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog – yn ogystal ag anawsterau 
dysgu difrifol iawn, mae gan ddysgwyr anawsterau sylweddol 
eraill, fel anableddau corfforol, nam ar y synhwyrau neu 
gyflwr meddygol difrifol. Mae angen lefel uchel o gymorth 
oedolyn ar ddysgwyr, ar gyfer eu hanghenion dysgu a hefyd ar 
gyfer eu gofal personol. 
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173.  Gweithiwr Portage 

Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar profiadol, a gyflogir gan yr 
Awdurdod Lleol i weithio gyda phlant 0-3 oed ag anghenion 
ychwanegol sylweddol a'u rhieni. Maent yn gweithio yn y 
cartref ac yn darparu rhaglenni i wella datblygiad plant ifanc, 
gan gadw mewn cysylltiad â gweithwyr proffesiynol eraill. 

174.  Sefydlogrwydd Osgo 

Y gallu i gynnal eich corff mewn safle i allu cwblhau tasg neu 
alw yn effeithlon, gan ddefnyddio grwpiau cyhyrau mawr wrth 
yr ysgwyddau a'r cluniau. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth 
sefyll, eistedd a symud. 

175.  Osgo 

Osgo yw'r modd rydych chi'n dal eich corff yn erbyn 
disgyrchiant wrth sefyll, eistedd neu orwedd. Mae osgo dda 
yn golygu hyfforddi'ch corff i sefyll, cerdded, eistedd a 
gorwedd mewn modd fel bod cyn lleied o straen a phosibl yn 
cael ei roi ar y cyhyrau a’r gewynnau sy’n cynnal hynny yn 
ystod gweithgareddau symud neu ddal pwysau. 

176.  
 

Athro Cyswllt Cyn-
Ysgol 

Athro gyda gwybodaeth a phrofiad arbenigol mewn 
Anghenion Addysgol Ychwanegol yn y Blynyddoedd Cynnar, a 
gyflogir gan yr Awdurdod Lleol i roi cyngor a chefnogaeth i 
Staff Cyfnod Sylfaen mewn lleoliadau ar gynnwys plant ag 
AAY. Maent yn helpu ysgolion i gynllunio symud i ddosbarth 
Derbyn ar gyfer y plant hyn. 

177.  Sgiliau Cyn Ysgrifennu 

Cyfuniad o sgiliau echddygol [motor] manwl, echddygol bras, 
gweledol canfyddiadol a sgiliau integreiddio echddygol 
gweledol sydd eu hangen fel sylfaen cyn ysgrifennu 
llythrennau a geiriau yn gywir. Mae hyn yn aml yn cynnwys 
defnyddio amrywiaeth o adnoddau h.y. nid pensel a phapur 
ac mae’n cynnwys siapiau a phatrymau. Disgrifir hefyd fel 
‘rhagofyniad’ ar gyfer ysgrifennu. 

178.  Datganiad arfaethedig 
Datganiad drafft yw hwn, sy’n rhoi 15 diwrnod gwaith i rieni 
wneud sylwadau neu ofyn am addasiadau cyn cyhoeddi’r 
Datganiad Terfynol. 

179.  ‘Proprioception’ 
Dyma'r ymwybyddiaeth anymwybodol o deimladau sy'n dod 
o'ch cymalau, cyhyrau, tendonau a gewynnau; y “synnwyr 
lleoliad”. 

180.  Map Darpariaeth 

Map o gefnogaeth yn dangos yr hyn y mae’r ysgol / Awdurdod 

Lleol yn ei ddarparu ar gyfer eu disgyblion hefo Anghenion 

Dysgu Ychwanegol, fel y gall rhieni ddeall yn well pa gymorth 

sydd ar gael, pryd ac o ble. 

181.  
Uned Cyfeirio 

Disgyblion 
(UCD) 

Uned Cyfeirio Disgyblion – Yn darparu addysg ar gyfer 
disgyblion sydd wedi’u gwahardd neu eraill a all fod allan o’r 
ysgol am amrywiaeth o resymau. 

182.  
Iechyd Bersonol a 
Chymdeithasol ac 

Addysg Economaidd 

Iechyd Bersonol a Chymdeithasol ac Addysg Economaidd 
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183.  
Cynllun Cymorth 

Bugeiliol 
(CCB) 

Cynllun Cymorth Bugeiliol – Ymyriad yn yr ysgol sydd wedi’i 
gynllunio i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion gofal 
iechyd a /  neu a allai fod yn bryderus a ffobig a / neu a allai 
fod mewn perygl o fynd yn ddadrithiedig drwy waharddiadau 
cyfnod penodol dro ar ôl tro neu waharddiad parhaol. Mae 
CCB wedi'i chynllunio i fod yn offeryn ymyrraeth tymor byr 
sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd. 

184.  Seiciatrydd 
Meddyg sy'n helpu i gefnogi pobl sy'n cael anawsterau gyda'r 
ffordd y maent yn teimlo ac yn ymddwyn. Mae Seiciatryddion 
Plant yn arbenigo mewn helpu plant. 

185.  
Rhif Derbyn 

Cyhoeddedig 
Yn cyfeirio at y nifer y gall yr ysgol eu derbyn i'r grŵp oedran 
perthnasol mewn unrhyw flwyddyn 

186.  Canolfan Adnoddau 
Darpariaeth arbenigol ar gyfer plant ag Anghenion Addysgol 
Arbennig sy'n gysylltiedig ag ysgol gynradd neu uwchradd prif 
ffrwd. Yr Awdurdod Lleol sy'n penderfynu ar leoliad. 

187.  
Agweddau 

Cymdeithasol ac 
Emosiynol ar Ddysgu 

Agweddau Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu 

188.  Asesiad Adran 140 

Asesiad o anghenion addysgol a hyfforddiant myfyriwr a’r 
ddarpariaeth sydd ei hangen i’w diwallu. Mae gofyniad 
statudol ar Swyddogion Gyrfa Cymru i gynnal y rhain o 
Flwyddyn 11 a ddirprwywyd iddynt gan Lywodraeth Cymru. 

189.  Hunanofal 
Gwisgo, golchi, cael bath neu gawod, brwsio dannedd, 
defnyddio'r lle chwech (sychu pen ôl), cribo gwallt ac ati. 

190.  Semantig 
Yn ymwneud ag ystyr geiriau, deall geiriau mewn gwahanol 
gyd-destunau. 

191.  AAA Anghenion Addysgol Arbennig 

192.  Cod Ymarfer AAA 

Arweiniad i rieni, ysgolion ac Awdurdodau Lleol am y cymorth 
y gallant ei roi i blant ag Anghenion Addysgol Arbennig. Rhaid 
i Ysgolion, Awdurdodau Lleol a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Plant roi sylw i’r Cod (h.y. ni ddylent ei anwybyddu) pan 
fyddant yn gweithio gyda phlentyn ag Anghenion Addysgol 
Arbennig. 

193.  Ymborth Synhwyraidd 

Term a ddyfeisiwyd gan Patricia Wilbarger yn 1971 i ddisgrifio 
dull therapiwtig i gynnal y lefel optimaidd; neu orau bosibl; o 
gyffro (yn y system nerfol) trwy gynnig y cyfuniad cywir o 
wybodaeth synhwyraidd. Mae'r term ymborth yn drosiad ar 
gyfer “bwydo'r system nerfol” yn rheolaidd i newid cyflwr 
cyffroad rhywun wedi'i amseru'n ofalus trwy gydol y dydd. 
Dylai “ymborth synhwyraidd” wedi’i gynllunio’n dda gynnwys 
cyffyrddiad cysurus, profiadau cymdeithasol pleserus, trefnu 
proprioception, gweithgareddau cyffyrddol amrywiol ac 
addasu mewnbwn cynteddol. 
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194.  
Gwasanaeth Nam ar y 

Synhwyrau 

Tîm o staff addysgu cymwysedig profiadol sy'n darparu 
cefnogaeth fedrus i blant sydd â nam ar y clyw, nam ar y 
golwg ac aml-anghenion gan gynnwys dall/byddar. Mae staff 
addysgu yn cynnig ystod eang o sgiliau i addysgu a chefnogi 
plant, pobl ifanc a theuluoedd o adeg y diagnosis yn y 
Blynyddoedd Cynnar hollbwysig a thrwy gydol bywyd yr ysgol. 

195.  
Mewnbwn 

Synhwyraidd 
Llif cyson gwybodaeth o dderbynyddion synhwyraidd yn y 
corff i'r ymennydd a llinyn y cefn 

196.  
Integreiddio 
Synhwyraidd 

Y gallu i dderbyn prosesu a gweithredu ar fewnbwn 
synhwyraidd i'w “ddefnyddio”. Gall y “defnydd” hwn fod yn 
ganfyddiad, yn ymateb ymaddasol, neu'n broses ddysgu. Trwy 
integreiddio synhwyraidd mae llawer o wahanol rannau o'r 
system nerfol yn cydweithio fel y gall myfyriwr ryngweithio 
hefo’r amgylchedd yn effeithlon. 

197.  
Modiwleiddio 
Synhwyraidd 

Gallu'r ymennydd i gymryd gwybodaeth synhwyraidd i mewn 
a chynnal cyflwr cyffroi wedi'i reoleiddio. 

198.  
Tribiwnlys Anghenion 

Addysgol Arbennig 
Cymru 

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru – a 
adnabyddir bellach fel Tribiwnlys Addysg Cymru. 

199.  Cof tymor byr 

Cof sydd yn storio gwybodaeth am gyfnod byr yn unig. Gall 
cof tymor byr fod yn glywedol neu'n weledol ac mae ar gyfer 
storio ac ailadrodd, gallai gynnwys enwau neu rifau ffôn. 
Rhaid sefydlu gwybodaeth yn gadarn mewn cof tymor byr cyn 
y gellir ei drosglwyddo i gof hirdymor. 

200.  Cau i lawr 
Ymateb anwirfoddol i orlwytho synhwyraidd neu 
gymdeithasol, yn aml yn cael ei gamddehongli fel pwdu. 

201.  NS Nam Synhwyraidd 

202.  Cyfeirio 
Pan fydd teulu neu unigolyn yn cael gwybodaeth i fynd yn 
annibynnol i gael cymorth gan asiantaethau allanol eraill. 

203.  
Atgyfeiriad 

Gwasanaeth Sengl 
Cwblheir y ffurflen hon pan fydd gan blentyn un angen clir y 
gellir ei ddiwallu gan un gwasanaeth. 

204.  
Anawsterau 

Lleferydd, Iaith a 
Chyfathrebu 

Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu – Gall disgyblion 
gael anawsterau gyda mynegiant, iaith neu iaith dderbyngar a 
/ neu anawsterau prosesu. 

205.  
Anawsterau Dysgu 

Difrifol 
(ADD) 

Anawsterau Dysgu Difrifol – Mae gan ddisgyblion ag 
anawsterau dysgu difrifol namau deallusol neu wybyddol 
sylweddol. Gallant hefyd gael anawsterau symudedd a 
chydsymud, cyfathrebu a chanfyddiad a dysgu sgiliau 
hunangymorth. Bydd angen cymorth ar ddisgyblion ag 
anawsterau dysgu difrifol ym mhob maes o’r cwricwlwm. 

206.  
Therapyddion Iaith a 

Lleferydd 
Therapyddion Iaith a Lleferydd – Helpu plant sydd ag 
anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu. 

207.  
Dwyochredd 

cymdeithasol-
emosiynol (DCE) 

Mae dwyochredd cymdeithasol-emosiynol (DCE) yn cyfeirio at 
allu unigolyn i gymryd rhan mewn rhyngweithio cymdeithasol 
rhwng dau neu fwy o bobl 
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208.  
Canfyddiad 

Corffsynhwyrol 

Yn cyfeirio at y canfyddiad o deimladau cyffwrdd a safle'r 
corff. Gelwir hefyd yn synhwyro corff. Mae'n cynnwys 
synhwyrau cyffyrddol, proprioception ac mewn rhai 
diffiniadau interoception.  

209.  
Anhwylder Prosesu 

Synhwyraidd 

Mae Anhwylder Prosesu Synhwyraidd neu APS yn anhwylder 
cymhleth yn yr ymennydd sy'n amharu ar brosesu ysgogiadau 
synhwyraidd sy'n arwain at dan neu or-sensitifrwydd, neu 
anhawster canfod neu ddehongli'r wybodaeth honno'n gywir. 
Mae'n arwain at heriau o ran datblygu ymddygiad, 
rhyngweithio a sgiliau echddygol [motor]. 

210.  Ysgol Arbennig 

Ysgol sydd wedi’i threfnu’n arbennig i wneud darpariaeth 
addysgol arbennig ar gyfer disgyblion ag Anghenion Addysgol 
Arbennig a Datganiadau na ellir diwallu eu hanghenion mewn 
ysgol brif ffrwd 

211.  Lleferydd ac Iaith 

Lleferydd yw'r broses o ynganu a llefaru. Mae'n ymwneud â'r 
cyhyrau ‘bylbar’ a'r gallu corfforol i ffurfio geiriau. Iaith yw'r 
broses lle mae meddyliau a syniadau'n cael eu llefaru, eu 
hysgrifennu neu eu harwyddo. Mae'n cynnwys dewis geiriau 
i'w cynnwys (semanteg) a ffurfio brawddegau neu 
ymadroddion priodol (cystrawen). 

212.  
Anawsterau Dysgu 

Penodol 
Anawsterau Dysgu Penodol, mewn maes penodol o'r 
cwricwlwm. 

213.  Sgoriau Safonol (SS) 

Sydd â gwerth cyfartalog o 100. Mae sgorau o 69 ac is yn 
Eithriadol o Isel; 70 -79 ar y ffin; Mae 80 - 89 yn Gyfartaledd 
Isel; 90 — 109 yn Gyfartalog; 110 -119 yn Gyfartaledd Uchel; 
Mae 120 - 129 yn Uwch a'r rhai â 130 neu'n uwch yn Uwch o 
Lawer. 

214.  
Datganiad o 

Anghenion Addysgol 
Arbennig 

Dogfen gyfreithiol sy'n nodi anghenion addysgol arbennig 
plentyn a'r holl gymorth ychwanegol y mae'n rhaid iddo ef 
neu hi ei gael. 

215.  Asesiad Statudol 

Gweithdrefn ffurfiol, a lywodraethir gan y gyfraith (Deddf 
Addysg 1996) sy’n ymwneud â chasglu asesiadau manwl o 
anghenion addysgol arbennig plentyn. Mae asesu'n gweithio 
orau pan fydd pawb yn gysylltiedig; mae rhieni, staff ysgol, 
gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, seicolegwyr a staff 
eraill yr Awdurdod Lleol, yn gweithio mewn partneriaeth i 
sicrhau’r canlyniad gorau i’r plentyn. 

216.  Stereognosis 

Y canfyddiad o ddyfnder neu dri dimensiwn gan y synhwyrau, 
fel arfer mewn cyfeiriad at y gallu i ganfod ffurf gwrthrychau 
solet trwy gyffwrdd, e.e. gallu adnabod y teimlad o ddarn 
arian 50 ceiniog yn eich poced ymhlith darnau arian eraill. 

217.  
Cyfleuster Addysgu 

Arbennig 
Cyfleuster Addysgu Arbennig 
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218.  Ysgogiadau 

Mae ysgogiadau yn symudiadau neu weithredoedd 
ailadroddus sy'n helpu pobl, yn enwedig pobl awtistig, i 
dawelu neu ganolbwyntio. Mae'r rhestr yn un hir, ond gall 
ysgogiadau gynnwys siglo, symudiadau llaw ailadroddus neu 
synau lleisiol, troelli neu ddefnyddio teganau ysgogi. Mae'r 
gweithredoedd hyn yn helpu i hidlo ysgogiadau synhwyraidd 
anghyfforddus, lleddfu trallod emosiynol, a hyd yn oed 
cynyddu hwyliau cadarnhaol. 

219.  Atal dweud 

Aflonyddu ar ruglder arferol a phatrymau amseru lleferydd. 
∙ Mae nodweddion sylfaenol yn cynnwys un neu fwy o'r 
canlynol: (a) rhwystro clywadwy neu dawel; (b) ailadrodd sain 
a sillafau; (c) estyniadau sain; (ch ) ymyriadau; (d) geiriau 
toredig; (dd) cylchedd neu (e) geiriau a gynhyrchir gyda 
gormodedd o densiwn. 
∙ Mae nodweddion eilaidd yn cynnwys y defnydd cyson o 
gyhyrau lleferydd neu rannau eraill o’r corff (e.e. amrantu 
llygaid) y credir eu bod yn cael eu cychwyn er mwyn 
rhyddhau, cuddio neu addasu’r diffyg rhuglder  

220.  CD/CCD/CC 
Cynorthwyydd Dysgu / Cynorthwyydd Cefnogi Dysgu / 
Cynorthwyydd Cyffredinol - Person a gyflogir yn yr ysgol i 
gefnogi dysgu plant o dan gyfarwyddyd yr athro dosbarth. 

221.  
Tîm o Amgylch y 

Teulu 

Mae Tîm o Amgylch y Teulu yn ffordd o weithio sy’n dod ag 
ystod eang o weithwyr proffesiynol ynghyd i weithio gyda 
theulu er mwyn eu helpu i fynd i’r afael hefo’r ystod eang o 
heriau y maent yn eu hwynebu. 

222.  Tôn (cyhyrol) Lefel sylfaenol tensiwn neu weithgaredd mewn cyhyr. 

223.  
Cyfeiriadedd 

Topograffaidd 
Y gallu i ganfod lleoliad gwrthrychau a gosodiadau a'r llwybr 
i'r lleoliad. 

224.  
Gwahaniaethu ar sail 

Cyffwrdd 
Y gallu i ddehongli beth yw gwrthrych trwy gyffwrdd. 

225.  
Cynllun Pontio / 

Trosgwlyddo 
Cynllun a ddyfeisiwyd ar adeg y Trosglwyddo o un cyfnod 
allweddol i'r llall. 

226.  
Swyddog Pontio ac 

Adolygu 
(SPA) 

Swyddog Pontio ac Adolygu – Wedi’i gyflogi gan Sefydliadau 
Addysg Bellach i ddarparu cymorth i blant a phobl ifanc wrth 
iddynt drosglwyddo i’r coleg, rhwng cyrsiau ac wrth iddynt 
adael y coleg. 

227.  Tan-Ymatebol 

Mae unigolion tan-ymatebol synhwyraidd yn llai ymatebol i 
ysgogiadau yn eu hamgylchedd. Gallant ymddangos yn 
encilgar, egni isel neu'n anodd ymgysylltu hefo nhw oherwydd 
nad ydynt yn canfod y mewnbwn synhwyraidd yn eu 
hamgylchedd i'r un dwyster â'u cyfoedion. 

228.  Nam ar y Golwg 
Nam ar y Golwg – Amrywiaeth o anawsterau o olwg rhannol i 
ddallineb. 

229.  Cau Gweledol 
Y gallu i adnabod gwrthrych, siâp neu symbol o gyflwyniad 
anghyflawn neu anhrefnus yn weledol. Mae'n cynnwys y gallu 
i gwblhau rhannau anghyflawn o lun. 
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230.  
Canfyddiad Dyfnder 

Gweledol 

Y gallu i bennu'r pellter cymharol rhwng gwrthrychau, 
delweddau, neu dirnodau a'r arsylwr, a newidiadau mewn 
lefelau o ran arwynebau. 

231.  
Gwahaniaethu 

gweledol 
Y gallu i ganfod gwahaniaethau a thebygrwydd mewn maint, 
siâp, lliw a phatrwm. 

232.  Tir Ffigwr Gweledol 

Y gallu i weld gwrthrych mewn cefndir prysur. Gall 
anawsterau gyda thir ffigwr ddod i'r amlwg yn y ffyrdd 
canlynol; colli lle wrth gopïo o fyrddau neu werslyfrau, sgipio 
adrannau wrth weithio trwy ymarferion, anhawster gydag 
adnabod gwrthrychau o fewn delwedd brysur, ac ati. 

233.  
Cysondeb Ffurf 

Weledol 

Y gallu i adnabod, enwi a didoli'r un gwrthrychau, siapiau a 
symbolau er gwaethaf gwahaniaethau yn eu maint, 
graddliwio, gwead a / neu leoliad. Mae'n golygu gweld bod un 
gwrthrych yr un ffurf, maint neu liw â gwrthrych arall. 

234.  Cof Gweledol 
Y gallu i ddwyn i gof neu atgynhyrchu ffurf a welwyd o’r blaen 
am gyfnod byr o amser h.y. cofio’r hyn a welwyd. 

235.  
Integreiddio 

Echddygol [Motor] 
Gweledol 

Integreiddio Echddygol [Motor] Gweledol (IEG) yw gallu'r 
llygaid a'r dwylo i weithio gyda'i gilydd mewn patrymau llyfn 
ac effeithlon. Mae'n cynnwys canfyddiad gweledol a 
chydlyniad llaw a llygad. Mae sgiliau echddygol gweledol yn 
gofyn am y gallu i drosi canfyddiad gweledol yn weithrediad 
echddygol ac yn cynnwys rheolaeth echddygol, cywirdeb 
echddygol, cydsymud echddygol a chyflymder seicomodurol.  

236.  
Sgiliau Echddygol 
[Motor] Gweledol 

Yn cynnwys cyfuniad o ganfyddiad gweledol a chydsymud 
echddygol h.y. cydsymud llaw a llygad. Gall anhawster gyda 
sgiliau echddygol gweledol arwain at gyrraedd, pwyntio a 
gafael anghywir ar wrthrychau, yn ogystal ag anhawster wrth 
gopïo, tynnu llun, dargopïo [tracing] a thorri. 
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237.  
Sgiliau Canfyddiadol 

Gweledol 

Y gallu i ddehongli a defnyddio'r hyn a welir yn yr 
amgylchedd. Gall anawsterau yn y maes hwn amharu ar y 
gallu i ddysgu sgiliau hunangymorth fel clymu careiau 
esgidiau a thasgau academaidd fel copïo o'r bwrdd du neu 
ddod o hyd i eitemau mewn cefndir prysur. 
∙ Cau Gweledol: Y gallu i adnabod ffurfiau neu wrthrychau o 
gyflwyniadau anghyflawn. E.e. y gallu i wahaniaethu rhwng 
pensel a beiro er bod y ddau wedi'u hanner gorchuddio hefo 
darn o bapur. 
∙ Gwahaniaethu Gweledol: Y gallu i wahaniaethu rhwng 
symbolau a ffurfiau, megis paru neu wahanu lliwiau, siapiau, 
rhifau, llythrennau a geiriau. 
∙ Ffigwr Gweledol Tir: Y gallu i wahaniaethu rhwng ffurfiau a 
gwrthrychau blaendir a chefndir. E.e., Y gallu i ddod o hyd i 
liain golchi gwyn ar ddalen wen. 
∙ Cysondeb Ffurf Weledol: Y gallu i adnabod yr un siâp, 
gwrthrych neu lythyren mewn gwahanol sefyllfaoedd. E.e. 
mae wedi'i ysgrifennu mewn gwerslyfr yr un peth ag a 
ysgrifennwyd ar fwrdd sialc; mae adio fertigol yr un peth ag 
adio llorweddol 
∙ Cof Gweledol: Y gallu i adalw delwedd weledol gwrthrychau, 
ffurfiau, symbolau, a symudiadau. E.e., gemau fel 
‘Concentration’ a ‘Memory’. 
∙ Cof Dilyniannol Gweledol: Y gallu i ddwyn i gof gyfres o 
wrthrychau, ffurfiau, symbolau, a symudiadau. E.e., cofio rhif 
ffôn a welwch 
∙ Perthynas Ofodol Gweledol: Y gallu i nodi gwahaniaethau 
rhwng gwrthrychau neu ffurfiau tebyg mewn perthynas â 
chyfeiriadedd. E.e., gosod offer yn gywir amser bwyd 

238.  
Cof dilyniannol 

gweledol 

Y gallu i gofio delweddau, boed yn llythrennau, rhifau neu 
wrthrychau, mewn trefn benodol. Mae cof cyfeiriadedd mor 
angenrheidiol ag o drefn neu ddilyniant. 

239.  
Cysylltiadau Gofodol 

Gweledol 

Y gallu i ganfod lleoliad 2 wrthrych neu fwy mewn perthynas â 
chi'ch hun ac â'i gilydd. Mae'n cynnwys y gallu i adnabod y 
chwith a'r dde ar eich corff eich hun a'i gymhwyso i 
wrthrychau. Y gallu i ddeall cyfeiriad a gwrthdroi. 

240.  Olrhain Gweledol 
Symudiad llyfn cydlynol y llygaid i allu dilyn gwrthrychau yn yr 
amgylchedd. 

241.  
Anawsterau gweledol-

symudol 

Anawsterau wrth gyflawni tasgau symudol neu echddygol 
[motor] sydd angen rheolaeth weledol, megis ysgrifennu neu 
dynnu llun. 

242.  
Anawsterau gweledol-

gofodol 

Anhawster adnabod a gwahaniaethu bylchau o fewn ardal a 
all effeithio ar fywyd bob dydd e.e. rhagweld cyflymder ceir 
pan fyddwch yn croesi'r ffordd, dod o hyd i'ch ffordd o 
gwmpas, adnabod a gwahaniaethu symbolau ysgrifenedig neu 
drefn llythrennau dryslyd. 

243.  Cof gweithio 
Y cof sydd ei angen os am ychwanegu at wybodaeth neu ei 
drin, megis wrth ddatrys problemau. 

 


