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U2 Uned 3 Safbwyntiau damcaniaethol 
ynghylch datblygiad plant a 
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U2 Uned 5 Safbwyntiau damcaniaethol 
ynghylch ymddygiad oedolion 

Dydd Mawrth 23 Mai 
2023 

Gwybodaeth Ymlaen Llaw 
Gwybodaeth gyffredinol i fyfyrwyr ac athrawon 
 

Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn rhoi ffocws i'r hyn y bydd papurau 
arholiad Haf 2023 yn ei gynnwys.  

Nid yw'n berthnasol i unrhyw gyfres arholiadau arall. 

Bwriad y wybodaeth hon yw cefnogi'r broses o adolygu.  

Gellir ei defnyddio ar unrhyw adeg o'r dyddiad y cafodd ei rhyddhau. 

Ni ddylid mynd â'r wybodaeth hon i mewn i'r arholiad.  
 

 

Rhyddhawyd: 06 Chwefror 2023 
 

  



 

Gwybodaeth am y pwnc i fyfyrwyr ac athrawon 
 
Mae'n bwysig bod y wybodaeth ymlaen llaw hon yn cael ei darllen gan gyfeirio at y cynnwys 
pwnc manwl yn y fanyleb, sydd ar gael yn: Manyleb TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a 
Gofal Plant (dysgu iechyd a gofal Cymru) 
 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn ymdrin ag Uned 1 (2570N10-1) ac Uned 3 (1570N30-
1) ac Uned 5 (1570N50-1) yn unig.  
 
Nid yw fformat a strwythur y papurau arholiad yn newid.  
 
Awgrymir y dylid canolbwyntio'n benodol ar y meysydd cynnwys sy'n dilyn wrth adolygu a 
pharatoi'n derfynol, yn barod at arholiadau Haf 2023. Sylwch, er mai bwriad gwybodaeth 
ymlaen llaw yw helpu i arwain a blaenoriaethu adolygu, i gefnogi perfformiad mewn 
arholiadau a dilyniant, dylai cynlluniau adolygu barhau i ystyried popeth a addysgwyd.  
 
Mae'r wybodaeth ar gyfer pob uned yn cael ei chyflwyno yn y drefn y mae'n ymddangos yn y 
fanyleb, nid yn nhrefn cwestiynau yn yr arholiad.  
 
Gellir asesu testunau nad ydynt wedi'u cynnwys yn y wybodaeth ymlaen llaw hon mewn 
cwestiynau tariff isel. 
 
Y nod o hyd yw ymdrin â holl gynnwys y fanyleb wrth addysgu a dysgu. 
 
 
Uned 1 
 
 Cynnwys Ymhelaethu 
2.1.1 Diffiniadau 
a chysyniadau o 
iechyd a llesiant 

(a) Diffiniadau o 
iechyd a llesiant 

Dylai dysgwyr wybod diffiniadau o iechyd a llesiant, 
gan gynnwys:  
 
Iechyd  
• cadarnhaol: cyflawni a chynnal ffitrwydd 

corfforol a sefydlogrwydd meddyliol  
• cyfannol: cyflwr o lesiant corfforol, 

meddyliol a chymdeithasol cyflawn yn 
hytrach na'r ffaith bod clefyd neu wendid yn 
absennol yn unig (Sefydliad Iechyd y Byd) 

 

 (b) Deall modelau 
iechyd, anabledd a 
llesiant 

Dylai dysgwyr ddeall modelau gwahanol o iechyd, 
anabledd a llesiant, gan gynnwys: 
 
• model cymdeithasol: awgrymu bod 

unigolion yn cael eu hallgáu gan rwystrau 
mewn cymdeithas, nid gan eu hiechyd, 
nam na'r hyn sy'n eu gwneud yn wahanol. 
Gall rhwystrau fod yn gorfforol e.e. 
adeiladau ddim yn cynnwys toiledau 
hygyrch neu gellir eu hachosi gan 
agweddau unigolion at wahaniaeth e.e. 
tybio na all unigolion sy'n byw ag 
anableddau wneud rhai pethau. Mae'r 
model cymdeithasol yn cydnabod y 

https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/2796/wjec-gce-hsccc-specification-w-15112021.pdf
https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/2796/wjec-gce-hsccc-specification-w-15112021.pdf
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rhwystrau sy'n gwneud bywyd yn 
anoddach i unigolion. 
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 (c) Cysyniadau 

cyfannol o iechyd a 
llesiant a'r ffactorau 
sy'n cyfrannu atynt 

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:  
 
• bod cysyniadau cyfannol o iechyd a llesiant yn:  
• ystyried y person cyfan a sut mae'n rhyngweithio 

â'i amgylchedd  
• pwysleisio'r cysylltiad rhwng y meddwl, y corff a'r 

enaid  
• annog pobl i dderbyn cyfrifoldeb am eu lefel eu 

hunain o lesiant  
• yn seiliedig ar y syniad nad yw'r iechyd gorau 

posibl yn seiliedig ar absenoldeb clefyd yn unig, 
ond ar gydbwysedd byw'r ‘person cyfan’  
 

• sut mae iechyd a llesiant da yn gyd-ddibynnol ar 
bum ffactor:  

• corfforol  
• meddyliol/deallusol  
• emosiynol  
• cymdeithasol  
• moesol/ysbrydol. 
 

2.1.2 Deall 
safbwyntiau 
iechyd, llesiant a 
gwydnwch 
 

(a) Penderfynyddion 
cymdeithasol ac 
economaidd a sut 
maent yn cyfrannu at 
anghydraddoldebau 
mewn iechyd a llesiant 

Dylai dysgwyr allu gwneud y canlynol:  
 
dangos dealltwriaeth o benderfynyddion cymdeithasol 
sydd gyda'i gilydd yn dylanwadu ar iechyd a llesiant a 
gwydnwch drwy gydol y rhychwant oes, fel:  
• nodweddion personol: yn cynnwys rhyw, 

oedran, grŵp ethnig a ffactorau etifeddol 
• ffactorau ffordd o fyw: yn cynnwys 

ymddygiadau fel deiet, ysmygu, defnydd o 
alcohol, camddefnyddio sylweddau ac ymarfer 
corff 

• gwydnwch personol a theuluol: yn cynnwys 
ymdrin ag adfyd, profiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod 

• rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedol: 
yn cynnwys cylchoedd teuluol a chymdeithasol 
ehangach 

• amodau byw a gweithio: yn cynnwys mynediad 
a chyfleoedd mewn perthynas â swyddi, tai, 
addysg a gwasanaethau gofal 

• amodau economaidd-gymdeithasol, 
diwylliannol ac amgylcheddol: yn cynnwys 
ffactorau fel tlodi, incwm gwario, iaith (dwyieithog, 
amlieithog), natur wledig ac argaeledd gwaith 

• gwerthoedd, credoau ac agweddau tuag at 
iechyd a llesiant: yn cynnwys credoau 
diwylliannol a chrefyddol; agweddau cadarnhaol a 
negyddol;  

• gwahaniaethu: yn cynnwys uniongyrchol, 
anuniongyrchol, drwy gysylltiad, drwy ganfyddiad 
a chymryd camau cadarnhaol i osgoi neu leihau 
gwahaniaethu 

 
• gwahaniaethu rhwng y ffactorau y gall unigolyn 

eu rheoli, neu na all eu rheoli  
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• nodi sut mae'r penderfynyddion cymdeithasol ac 

economaidd hyn yn cyfrannu at 
anghydraddoldebau iechyd. 

 

 (c) Deddfwriaeth a 
strategaethau i hybu 
iechyd, llesiant a 
gwydnwch da 

Dylai dysgwyr wybod am strategaethau allweddol 
sy'n hybu iechyd, llesiant a gwydnwch:  
 
• egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus:  
• cyflawni iechyd a llesiant gyda'r cyhoedd, 

cleifion a gweithwyr proffesiynol yn bartneriaid 
cyfartal yn y broses drwy gydgynhyrchu 

•  gofalu am y rhai sydd â’r anghenion iechyd 
mwyaf yn gyntaf, gan wneud y defnydd mwyaf 
effeithiol o'r holl sgiliau ac adnoddau  

• gwneud yr hyn sydd ei angen, dim mwy, dim 
llai; a pheidio ag achosi niwed 

• lleihau amrywiadau amhriodol gan ddefnyddio 
ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth mewn 
modd cyson a thryloyw. 

 

2.1.3 Cefnogi a 
hybu iechyd, 
llesiant a 
gwydnwch yng 
Nghymru 

(a) Mesurau ataliol: a 
gefnogir gan 
ddewisiadau ffordd o 
fyw a strategaethau 
lleol/cenedlaethol 

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:  
 
mesurau ataliol, gan gynnwys:  
• cyfrifoldebau personol/rhieni am iechyd a 

llesiant 
• imiwneiddio  
• rhaglenni sgrinio  
• rheoli straen  
• cefnogaeth arbenigol  
 
sut gall y mesurau ataliol hyn gael eu cefnogi gan:  
• ddewisiadau ffordd o fyw  
• strategaethau lleol a chenedlaethol 
• addysg  
• rôl gofalwyr  
• cefnogaeth deuluol a chymunedol  
• adnabod risgiau'n gynnar a defnyddio 

gwasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar, gan 
gynnwys:  
• gwasanaethau cyfeillio  
• addasiadau i dai ar gyfer byw'n annibynnol  
• Shopmobility  
• systemau teleofal  
• tai priodol  
• mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus  
• mynediad at fand eang  
• maeth a hydradu  
• ymgysylltu'n gymdeithasol ac yn ddeallusol. 
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 (b) Ffactorau risg y 

gellir eu haddasu o 
ran iechyd, llesiant a 
gwydnwch 

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:  
 
• ffactorau risg y gellir eu haddasu o ran iechyd, 

llesiant a gwydnwch, gan gynnwys:  
• gordewdra  
 

• risgiau posibl y gellir eu haddasu oherwydd 
clefyd etifeddol amlffactor, gan gynnwys:  
• mwy o risg o glefyd y galon  
• pwysedd gwaed uchel  
• Diabetes math 2  
• colesterol uchel.  

 
Mae angen i ddysgwyr ddeall pryd y gall risgiau i 
iechyd a llesiant arwain at sefyllfaoedd sy'n cyfyngu 
ar fywyd, clefydau sy'n cyfyngu ar fywyd a/neu 
farwolaeth. 
 

 (ch) Dulliau gwahanol 
o hybu iechyd, llesiant 
a gwydnwch 

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:  
 
• dulliau gwahanol o hybu iechyd, llesiant a 

gwydnwch, eu manteision a'u cyfyngiadau:  
• cymdeithasol  

 
• y gall hybu iechyd, llesiant a gwydnwch fod yn:  

• sylfaenol – wedi'i anelu at leihau risgiau i'r 
boblogaeth gyfan  

• eilaidd – wedi'i anelu at leihau ffactorau risg 
pobl sydd eisoes yn wynebu risg  

• trydyddol – wedi'i anelu at leihau effaith 
cyflwr a gwella ansawdd bywyd  

 
• sut y defnyddir dulliau gwahanol o ddarparu 

gwybodaeth i annog unigolion i wella eu 
hiechyd, eu llesiant a'u gwydnwch, gan 
gynnwys defnyddio:  
• cyfryngau torfol, cyfryngau cymdeithasol  
• posteri, taflenni  
• digwyddiadau hyrwyddo. 

 

 (d) Mentrau ac 
ymgyrchoedd y 
llywodraeth sy'n 
cyfrannu at wella 
iechyd, llesiant a 
gwydnwch y 
boblogaeth yng 
Nghymru 

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:  
• ffynhonnell ymgyrchoedd a mentrau  
• sut mae ymgyrchoedd a mentrau yn cael 

eu datblygu gan lywodraeth  
• sut mae ymgyrchoedd a mentrau yn 

bwriadu gwneud gwahaniaeth/gwelliant i 
iechyd, llesiant a gwydnwch pobl yng 
Nghymru  

• pa ffurfiau y gall ymgyrchoedd a mentrau 
eu cymryd  
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• sut mae ymgyrchoedd a mentrau yn cael 
eu gwerthuso a pha welliannau y maent yn 
eu cyflwyno  

• sut gall mentrau ac ymgyrchoedd y 
llywodraeth gyfrannu at wella iechyd, 
llesiant a gwydnwch y boblogaeth yng 
Nghymru, gan gynnwys:  
• Rhaglen y 1000 o Ddiwrnodau Cyntaf  
• Cynllun Gwên  
• Dechrau'n Deg  
• Cynlluniau Ysgolion Iach – 

Rhwydwaith Cymru  
• Her Iechyd Cymru  
• Curwch Ffliw 

 
• Meddwl yn Gadarnhaol: Iechyd a lles 

emosiynol mewn ysgolion a lleoliadau 
Blynyddoedd Cynnar  

• Presgripsiynu Cymdeithasol a Llywio 
Gofal  

• Ffyniant i Bawb: y strategaeth 
genedlaethol  

• Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu 
Tlodi  

• Strategaeth Tlodi Plant Cymru  
• Rhwydweithiau Cymunedol drwy Gofal 

Sylfaenol Cymru'n Un 
 

 (dd) Y cyd-destun y 
mae pobl mewn rolau 
hybu iechyd yn 
gweithredu ynddo a 
manteision a 
chyfyngiadau'r rolau 

Dylai dysgwyr wybod y canlynol:  
 
• bod gan ymarferwyr iechyd a gofal 

cymdeithasol, a gofal plant rôl i'w chwarae 
wrth hybu iechyd, llesiant a gwydnwch, gan 
gynnwys:  
• arbenigwyr addysg iechyd a hybu 

iechyd  
• meddyg teulu  
• nyrs  
• deintydd  
• gweithwyr proffesiynol perthynol i 

iechyd  
• bydwraig  
• ymwelydd iechyd  
• paediatregydd  
• seicotherapydd plant  
• cwnselydd  
• gweithiwr cefnogi'r teulu  
• gweithiwr gofal iechyd cymunedol  
• gweithiwr gofal cymdeithasol  
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• athro/cynorthwyydd ystafell 
ddosbarth/cynorthwyydd cymorth dysgu  

• gweithiwr plant/ieuenctid 
 
• prif fanteision a chyfyngiadau'r rolau hyn o 

ran hybu iechyd, llesiant a gwydnwch  
 

Manteision  
• arbenigedd/gwybodaeth  
• cynulleidfa sy'n talu sylw  
• gwybodaeth am yr unigolyn  

 
Cyfyngiadau  
• cyfyngiadau amser  
• cyfyngiadau ariannol  
• yn gallu rhoi cyngor ond yn methu â 

gorfodi'r unigolyn i'w ddilyn (unigolion 
sy'n amharod i newid) 

 
• y cyd-destun maent yn gweithredu ynddo, gan 

gynnwys: 
• gwleidyddol: materion ariannol, 

llymder  
• demograffig: poblogaeth sy'n 

heneiddio, mwy o afiechydon cronig, 
mwy o bobl sydd wedi cael profiadau 
niweidiol yn ystod plentyndod  

• amgylcheddol: newid yn yr hinsawdd, 
llygredd  

• cymdeithasol: camddefnyddio 
sylweddau  

• lleoliadau: gofal sylfaenol, gofal eilaidd, 
gofal trydyddol, darpariaeth y 
blynyddoedd cynnar, ysgolion, clwb 
ieuenctid  

 
• rolau sefydliadau sy'n hybu iechyd a 

llesiant, gan gynnwys:  
• Llywodraeth Cymru  
• Iechyd Cyhoeddus Cymru (rhan o GIG 

Cymru)  
• awdurdodau lleol  
• byrddau iechyd lleol  
• sefydliadau'r trydydd sector ac 

elusennol cenedlaethol a lleol  
• Dechrau'n Deg/Canolfannau Plant 

Integredig. 
 

 

 



 

Uned 3 

 
 Cynnwys Ymhelaethu 
2.3.1 
Damcaniaethau 
ac egwyddorion 
datblygiad plant 

(a) Meysydd 
datblygiad allweddol 
plant a phobl ifanc: 
corfforol, gwybyddol, 
ieithyddol, deallusol, 
cymdeithasol ac 
emosiynol  

Dylai dysgwyr ddeall meysydd allweddol 
datblygiad plant a phobl ifanc (0-18 oed):  
 
• corfforol, gan gynnwys: 

• yr agwedd fiolegol  
• defnydd a phwrpas mesuriadau  
• mesurau normadol  
• datblygiad synhwyraidd  
• cerrig milltir allweddol datblygiad yn 

ymwneud â sgiliau echddygol bras a 
manwl, a chydsymud  

• glasoed  
 
• deallusol/gwybyddol, gan gynnwys:  

• y broses feddwl  
• datrys problemau a chof  
• dychymyg a chreadigrwydd  
• ymresymu  
• canfyddiad  
• canolbwyntio a sylw 

 
• ieithyddol, gan gynnwys: 

• elfennau datblygu iaith  
• cyfnodau cyfathrebu  
• anawsterau mewn cyfathrebu, gan gynnwys 

oedi iaith, namau, gwahaniaethau iaith  
 
• emosiynol a chymdeithasol, gan gynnwys:  

• rhyngweithio cymdeithasol  
• pwysigrwydd ymlyniad  
• canlyniadau gwahanu oddi wrth brif ofalwyr  
• datblygiad:  

• teimladau a hunanymwybyddiaeth  
• teimladau tuag at bobl eraill  
• personoliaeth  
• perthnasoedd â phobl eraill. 

 

 (b) Sut mae 
damcaniaethau ac 
egwyddorion yn 
ymwneud â 
datblygiad plant 
 

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol: 
 
• sut mae'r safbwyntiau seicolegol allweddol a'r 

damcaniaethau cysylltiedig yn ymwneud â 
datblygiad ac ymddygiad plant:  
• Damcaniaeth Ymddygiad: Pavlov, 

Skinner/Watson,  
• Gwybyddol: Piaget, Vygotsky, Bruner 

 
• cryfderau a chyfyngiadau'r gwahanol 

ddamcaniaethau a dulliau  
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• sut mae technegau neu ddulliau, yn deillio o'r 

damcaniaethau, yn ymwneud â datblygiad 
plant, gan gynnwys:  
• therapi chwarae  
• therapi plentyn-ganolog a grwpiau 

cyfarfod 
• therapi ymddygiad, addasu ymddygiad, 

rhaglen atgyfnerthu â thalebau  
• chwarae geiriol a dychmygol â chyfoedion 

ac oedolion  
• therapi ymddygiadol gwybyddol  
• modelu, hyfforddiant sgiliau cymdeithasol 

a therapi teulu  
• triniaethau corfforol/biolegol  
• model 'Skilled Helper' Egan  

 
• sut gellir defnyddio'r technegau a'r dulliau hyn 

i gefnogi datblygiad plant. 
 

2.3.2 
Pwysigrwydd 
chwarae wrth 
ddysgu a 
datblygu 

(b) Pwrpas chwarae Dylai’r dysgwyr ddeall bod:  
• chwarae yn rhan hanfodol o fywyd pob 

plentyn ac yn hollbwysig i fwynhau 
plentyndod, yn ogystal â datblygiad 
cymdeithasol, emosiynol, deallusol a 
chorfforol  
 

• mae gan blant hawl i chwarae  
 
• mae chwarae yn caniatáu i'r plant 

ddefnyddio eu creadigrwydd, gan 
ddatblygu eu dychymyg, eu deheurwydd, 
eu cryfder corfforol, gwybyddol ac 
emosiynol ar yr un pryd. Drwy chwarae 
bydd plant yn ymgysylltu ac yn 
rhyngweithio yn y byd o'u cwmpas  

 
• mae chwarae gweithredol rheolaidd yn 

helpu babanod, plant a phobl ifanc i 
ddatblygu arferion gydol oes o ran 
ymarfer corff dyddiol a sgiliau bywyd fel:  
• sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol  
• deall rheolau cymdeithasol  
• cyfeillgarwch  
• ymdeimlad o 'roi a chymryd'  
• amynedd a dyfalbarhad  
• dealltwriaeth o eraill  
• gwaith tîm ac ymdeimlad o berthyn  

 
• mae chwarae yn sail i holl feysydd 

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen. Mae chwarae 
hefyd yn sail i ddysgu a datblygu. Drwy 
chwarae, bydd plant yn meithrin: 
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• sgiliau iaith  
• emosiynau 
• creadigrwydd  
• sgiliau cymdeithasol  
• sgiliau deallusol  

 
• i'r rhan fwyaf o blant mae chwarae yn naturiol 

ac yn ddigymell, er y gall fod angen help ac 
anogaeth ar rai plant, fel: 
• therapi chwarae  
• strategaethau dysgu seiliedig ar chwarae  
• chwarae pwrpasol 

 (ch) Mathau o 
chwarae 

Dylai dysgwyr wybod:  
• y mathau gwahanol o chwarae:  

• chwarae creadigol  
• chwarae corfforol  
• chwarae llawn dychymyg/dychmygu neu 

chwarae rôl  
• chwarae amgylcheddol  
• chwarae mewn amgylchedd strwythuredig  
• chwarae anstrwythuredig  
• chwarae hunangyfeiriedig  
• chwarae wedi'i gyfeirio gan y plentyn 

(chwarae rhydd)  
• chwarae wedi'i gyfeirio gan y plentyn 

gyda chefnogaeth oedolyn (sgaffaldiau: 
chwarae dan arweiniad)  

• chwarae wedi'i hwyluso gan oedolyn  
• chwarae wedi'i gyfeirio gan oedolyn 

(gemau)  
• chwarae wedi'i reoli gan oedolyn 

(cyfarwyddiadau uniongyrchol) 
 
• sut mae'r gwahanol fathau o chwarae yn 

cefnogi'r meysydd datblygiad allweddol. 
 

2.3.3 Ymddygiad 
plant a phobl 
ifanc 

(a) Ffactorau sy'n 
effeithio ar 
ymddygiad plant a 
phobl ifanc 

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol: 
 
• y ffactorau gwahanol sy'n effeithio ar 

ymddygiad plant a phobl ifanc  
• bod y ffactorau hyn hefyd yn effeithio ar 

ddatblygiad  
• cymdeithasegol:  
• teulu: dulliau rhianta, perthnasoedd, 

ysgaru, mabwysiadu, maethu  
• ffordd o fyw: deiet, ymarfer corff 
• amgylcheddol: tai, lleoliad cymdogaeth, 

cyfleoedd i chwarae/adnoddau  
• diwylliannol: ethnigrwydd, addysg, teithio, 

profiadau diwylliannol, arferion a 
thraddodiadau, agweddau, gwerthoedd a 
chredoau 
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• ffrindiau: cymdeithasoli, ynysu, 

stereoteipio, pwysau cyfoedion  
• economaidd-gymdeithasol: tlodi/cyfoeth  
• gwahaniaethu  
• dylanwad cymdeithas a'r cyfryngau  
• modelau rôl  

 
• seicolegol: hunanhyder, hunangysyniad, 

meddylfryd, iechyd meddwl plant, gwahanu, 
ymlyniad gwael  
• profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, 

gan gynnwys  
• galar a cholled, e.e. ysgariad, 

profedigaeth  
• trais a bwlio gan gynnwys trais 

domestig  
• profiadau bywyd: symud tŷ, genedigaeth 

brawd neu chwaer, profedigaeth, bod yn 
ffoadur  

• tristwch/iselder  
• trawsnewidiadau: symud ysgol, symud 

dosbarthiadau neu grwpiau 
 

 (b) Strategaethau a 
dulliau sy'n cefnogi 
plant a phobl ifanc i 
ddatblygu patrymau 
ymddygiad 
cadarnhaol 
 

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:  
 
• sut gall rhieni a'r rhai sy'n gweithio mewn 

gofal plant hybu patrymau ymddygiad 
cadarnhaol ymhlith plant a phobl ifanc:  

• modelu  
• gosod ffiniau  
• cysondeb  
• atgyfnerthu  
• creu amgylchedd ar gyfer ymddygiad 

da 
• llunio polisi ymddygiad sy'n:  

• cyfiawnhau disgwyliadau  
• cynnwys mewnbwn plant  
• mynegi rheolau mewn ffordd 

gadarnhaol  
• cynnwys rheolau am ymddygiadau 

grŵp  
• hybu strategaethau gwydnwch  

 
• beth yw ystyr ymddygiad sy'n herio  
 
• strategaethau ac ymyriadau i ddelio ag 

ymddygiadau sy'n herio mewn plant a phobl 
ifanc 

 
3. Strategaethau i leihau ymddygiadau 
annymunol:  

• defnydd o ymyriadau, gan gynnwys:  
• Agweddau Cymdeithasol ac 

Emosiynol ar Ddysgu (SEAL) 
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• parhau i arsylwi a deall yr hyn y mae'r plentyn 

yn ceisio ei ddweud go iawn drwy ei 
ymddygiad heriol 

 
 
  



 

Uned 5 
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2.5.1 Ffactorau 
sy’n effeithio ar 
ymddygiad 
oedolion 

(b) Pwysigrwydd ac 
effeithiau gwydnwch 
wrth ddelio â 
lleoliadau a 
sefyllfaoedd gofal 

Dylai dysgwyr ddeall pwysigrwydd ac effeithiau 
gwydnwch oedolion wrth ddelio â lleoliadau a 
sefyllfaoedd gofal.  
 
Cadarnhaol:  
• ymaddasu i'r sefyllfa y gall unigolyn ei gael ei 

hun ynddi  
• gallu dibynnu ar adnoddau mewnol yr 

unigolyn ei hun  
• gallu cyflawni potensial yr unigolyn ei hun  
• gallu gwrthsefyll straen  
• meithrin hunangysyniad cadarnhaol  
• creu darlun mwy realistig a chywir o'r byd  
• symud ymlaen ar ôl methu 
 
Negyddol:  
• hunangysyniad negyddol  
• straen a methu ag ymdopi  
• iselder  
• perthynas wedi chwalu  
• ymyleiddio ac allgáu cymdeithasol/ynysu 

cymdeithasol.  
• labelu a stereoteipio  
• caethiwed  
• hunan-niweidio  
• bwlio 
 

2.5.2 Deall 
safbwyntiau sy'n 
effeithio ar 
ymddygiad 
oedolion 

(a) Damcaniaethau 
allweddol sy'n 
ymwneud â deall a 
rheoli ymddygiadau 
penodol 

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:  
• sut mae'r safbwyntiau seicolegol allweddol a'r 

damcaniaethau cysylltiedig yn ymwneud â 
datblygiad ac ymddygiad pobl:  
• Seicodynamig: Freud, Bowlby (gan gyfeirio 

at arwyddocâd hanesyddol eu gwaith) 
• Dyneiddiol: Rogers, Maslow 
• Seicogymdeithasol: Erikson, Rutter  
• Gwybyddol: Piaget, Vygotsky, Bruner 

 
• cryfderau a chyfyngiadau'r gwahanol 

ddamcaniaethau a dulliau 
 

 (b) Dulliau allweddol 
mewn ymarfer sy'n 
ymwneud â 
datblygiad ac 
ymddygiad oedolion 

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:  
• sut gall y technegau neu'r dulliau, yn deillio 

o'r damcaniaethau, helpu i reoli 
ymddygiadau, gan gynnwys:  

• ymlacio a myfyrio 
• therapïau siarad 
• grwpiau hunangymorth 
• ioga 
• cynllun Pili Pala  
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• sut gall y technegau a'r dulliau hyn gael eu 

defnyddio i reoli ymddygiad o dan rai amodau 
neu mewn rhai sefyllfaoedd, gan gynnwys:  

• CBT/Therapi cyffuriau/ECT wrth 
gefnogi unigolion ag iselder  

• grwpiau hunangymorth, arferion, 
ymwybyddiaeth ofalgar, ioga, ymlacio a 
myfyrio wrth gefnogi unigolion sy'n profi 
straen a/neu orbryder  

• bod o bwys a'r cynllun Pili Pala wrth 
gefnogi unigolion â dementia 

 
2.5.3 
Strategaethau a 
dulliau sy'n 
cefnogi oedolion 
i ddatblygu 
patrymau 
ymddygiad 
cadarnhaol 
 

(a) Strategaethau a 
dulliau sy'n cefnogi 
oedolion i ddatblygu 
patrymau 
ymddygiad 
cadarnhaol  

Dylai dysgwyr ddeall y canlynol:  
 
• bod dulliau cadarnhaol a rhagweithiol (neu 

ataliol) yn seiliedig ar egwyddorion gofal 
person-ganolog:  
• dod i adnabod unigolyn  
• parchu a gwerthfawrogi ei hanes a'i 

gefndir a deall:  
• ei hoff bethau a'i gas bethau  
• ei sgiliau a'i alluoedd  
• yr hyn sy'n well ganddo o ran dull 

cyfathrebu a strwythurau cefnogaeth  
• deall effaith ei amgylchedd arno, a  
• defnyddio hyn i nodi ffyrdd o gefnogi 

unigolion yn gyson ym mhob agwedd ar y 
gofal maent yn ei gael  

• datblygu a monitro cynlluniau sy'n 
amlinellu anghenion unigolyn, 
canlyniadau llesiant dymunol a'r ffyrdd y 
bydd yn cael ei gefnogi i'w cyflawni  

 
• bod meithrin perthnasoedd da yn hanfodol, 

ac y dylid defnyddio dulliau cadarnhaol a 
rhyngweithiol drwy'r amser  

 
• bod dulliau cadarnhaol yn cynnwys gweithio 

gyda'r unigolyn a'i systemau cefnogaeth er 
mwyn:  
• ceisio deall beth mae rhywun yn ei deimlo 

a pham ei fod yn ymateb fel y mae, lle bo 
modd  

• gwneud unrhyw newidiadau gofynnol ac 
ymyrryd ar gam cynnar er mwyn ceisio 
atal sefyllfaoedd anodd  

• deall beth y mae angen ei gynllunio a'i 
gyflwyno er mwyn cefnogi'r unigolyn i reoli 
gofid a dicter mewn ffordd sy'n lleihau'r 
angen i ymddwyn mewn ffordd sy'n herio 
ac unrhyw gyfyngiadau  

• beth yw ystyr ymddygiad sy'n herio 
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Dylai dysgwyr wybod am amrywiaeth o 
strategaethau a dulliau a all gael eu defnyddio i 
gefnogi ymddygiad cadarnhaol:  
 
• Dull Gweithredu Adferol 
 

 
 
 

Diwedd y wybodaeth ymlaen llaw 


