
Rhestr Wirio ar gyfer Adolygiadau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

• Rwyf wedi trefnu dyddiad ac amser yr Adolygiad gyda’r plentyn a’u teulu.

• Rwyf wedi defnyddio’r llyfrynau paratoi ar gyfer Adolygiad i baratoi’r plentyn, 

y teulu ac eraill, ac wedi gweithredu ar geisiadau am gymorth.

Y Plentyn

Y Teulu

Eraill

• Y mae’r plentyn wedi cymryd rhan lawn mewn datblygu eu gwahoddiadau a’u

bod yn adlewyrchu’r pethau sy’n bwysig iddynt. 

• Rwyf wedi trefnu Ystafell yn yr ysgol ar gyfer cynnal yr Adolygiad, ac mae o 

faint addas ac yn addas ar gyfer y plentyn. 

• Rwyf yn gwybod pa luniaeth y mae’r plentyn dymuno ei gael ac wedi trefnu’r

rhain.

• Rwyf yn gwybod pa gerddoriaeth y mae’r plentyn yn dymuno ei gael, ac rwyf

gyda’r offer i’w chwarae. 

• Y mae gennyf ddigon o bapur, beiros sy’n gweithio a ‘post its’ ar gyfer yr

Adolygiad. 

• Rwyf wedi trefnu gliniadur / projector os oes angen. 

• Rwyf yn gwybod os yn defnyddio byrddau pin, y waliau neu bapurau ar ben y 

byrddau, ac mae gennyf y rhain yn barod. 

• Rwyf wedi cael caniatâd ar gyfer tynnu lluniau neu fideo os yn briodol. 

• Rwyf yn gwybod os oes gwybodaeth na ddymunai’r plentyn ei rannu yn yr

adolygiad neu beidio. 

• Rwyf wedi cytuno rheolau sylfaenol gyda’r plentyn. 



1. Croesawu pawb i Adolygiad y plentyn.
2. Egluro’r rheolau sylfaenau.
3. Gofyn i bawb i gyflwyno eu hunain gan nodi perthynas efo’r plentyn. Yr hwylusydd i

gofnodi hyn i gyd ac ychwanegu unrhyw ymddiheuriadau.
4. Gofyn i bawb beth mae nhw’n ei hoffi a’i edmygu am y plentyn (gall ofyn i bawb yn

unigol neu ddefnyddio ‘post-its’).
5. Mynd dros y gweithredoedd o adolygiadau blaenorol. Os yw unrhyw weithredoedd

heb eu cyflawni gall hyn gael eu hychwanegu i’r adran beth sydd ddim yn gweithio
6. Egluro penawdau’r adolygiad
7. Gwahodd pobl i gyfrannu i’r penawdau. Efallai rhoi cerddoriaeth ymlaen, cynnig

paned.
8. Cychwyn efo dyheadau
9. Dathlu beth sy’n gweithio
10. Gofyn a yw’r wybodaeth o dan beth sy’n bwysig i……. ? a Sut i gefnogi ……? unai’n

gweithio neu ddim yn gweithio. Os oes 'na bethau sydd ddim yn gweithio angen eu
symud i’r pennawd Beth sydd ddim yn gweithio?

11. Darllen trwy’r beth sy’n bwysig i a Cwestiynau i’w ateb
12. Os oes gennych llawer o wybodaeth, gwahodd pawb i flaenoriaethu yr wybodaeth

gan roi 3 dot ar beth sy’n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio a dyheadau
13. Cytuno ar ddeilliannau i’r plentyn sydd yn cadw pethau sy’n gweithio, newid pethau

sydd ddim yn gweithio a symud y plentyn tuag at yr hyn y maent yn dymuno yn y 
dyfodol

14. Meddyliwch – beth yw’r newid cadarnhaol yr hoffem ei weld, yn gwnewch ef yn
benodol

15. Gwiriwch y deilliant
16. Datblygwch weithredoedd a gosod targedau i gyfarfod y deilliant, gan gofnodi pwy

fydd yn gwneud beth, ac erbyn pryd.
17. Gosod dyddiad ar gyfer y cyfarfod nesaf os yn briodol
18. Cau’r cyfarfod
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Ynghylch Dyheadau a beth sydd yn
gweithio

Beth sydd ddim yn
gweithio

Iaith, dysgu a datblygiad Gallu mynegi ei hun a bod 
yn ‘hogyn dda’

Methu dilyn trefn dosbarth
ac yn gweld newid yn
anodd

Cartref a byw’n annibynnol Gallu eistedd ar ei ben ei 
hun i fwyta byrbryd, ond
eisiau gallu eistedd mewn
grŵp i fwyta

Methu eistedd gyda phlant
eraill i fwyta ei fyrbryd

Iechyd a llesiant Cymorth oedolyn i olchi ei 
ddwylo ar ôl mynd i’r
toiled. Eisiau gwneud hyn
ar ei ben ei hun

Methu derbyn a dilyn
cyfarwyddiadau

Cyfeillion, perthnasoedd a 
chynhwysiad o fewn eu
cymuned

Gallu chwarae yn dda ar 
ben ei hun. Gallu chwarae
gyda rhai oedolion am 
gyfnod byr

Cael plant eraill yn ei ofod
ei hun

Ynghylch Beth yw’r newid
cadarnhaol yr
hoffem ei weld? 

Gwnewch ef yn
benodol

Gwiriwch ef

Iaith, dysgu a 
datblygiad

I allu dilyn trefn
dosbarth o amgylch
gweithgareddau’n
newid.

Gallu dilyn
cyfarwyddiadau
syml gan fy athro i
gwblhau tasg a 
pharatoi ar gyfer
amser chwarae.

Cartref a byw’n
annibynnol

I allu eistedd gyda
phlant eraill yn
ystod egwyl.

Gallu eistedd a 
bwyta fy myrbryd
gyda dau o fy
ffrindiau bob 
diwrnod.

Iechyd a llesiant I allu dilyn
cyfarwyddiadau
syml i ddatblygu
annibyniaeth.

Gallu golchi fy
nwylo’n gywir pan 
mae oedolyn yn
gofyn i mi wneud
hynny.

Cyfeillion, 
perthnasoedd a 
chynhwysiad o 
fewn eu cymuned

I allu cymryd rhan
mewn
gweithgaredd
wedi’i gyfarwyddo
gan oedolyn am 
gyfnodau byr.

Gallu chwarae gêm
gydag oedolyn am 
10 munud.



Deilliant Beth allaf
wneud ar 
ben fy hun

Technoleg Teulu a 
ffrindiau

Ysgol Darpariaet
h arbenigol

Gallu dilyn
cyfarwyddiad
au syml gan
fy athro i
gwblhau tasg
a pharatoi ar 
gyfer amser
chwarae.

Ap amseru /
bwrdd gwyn

Dilyn
amserlen
weledol yn y 
cartref

‘Rŵan a nesaf’, 
amserlen
weledol a 
defnydd o 
amserydd.

Gallu eistedd
a bwyta fy
myrbryd
gyda dau o fy
ffrindiau bob 
diwrnod
rheolau pêl-
droed a gallu
chwarae gêm
gyda fy
ffrindiau pan 
dwi eisiau.

Dewis pa 
ffrindiau dwi
eisiau
eistedd gyda
hwy

Mat eistedd, 
plât, cadair
gwyrdd

Eistedd gyda
teulu a 
ffrindiau o 
amgylch y 
bwrdd i
fwyta
prydau.

Newid yr
amgylchedd
fel ei bod yn
eistedd yn
raddol nes at 
ei ffrindiau, o 
dan
oruchwyliaeth
oedolyn.

Gallu golchi
fy nwylo pan 
mae oedolyn
yn gofyn i mi 
wneud
hynny.

Dilyn yr un 
dechnegau
yn y cartref.

Cyfarwyddiada
u gweledol. 
Goruchwyliaet
h oedolyn.

Gallu
chwarae gêm
gydag
oedolyn am 
10 munud.

Dewis gêm
dwi eisiau
chwarae. 

Dewis gêm
gyfrifiadurol. 
Defnyddio
amserydd
digidol.

Chwarae
gemau am 
gyfnodau byr
yn y cartref.

Cynyddu hyd y 
chwarae yn
raddol.
Gwobrau am 
chwarae gêm



Ynghylch Dyheadau a beth sydd yn
gweithio

Beth sydd ddim yn
gweithio

Iaith, dysgu a datblygiad Gallu gwrando pan fo
cymorth gweledol
Hoffi anifeiliaid, dod a 
phethau i’w dangos
Eisiau dysgu mwy am 
anifeiliaid
Eisiau gallu eistedd gyda’i
ffrindiau yn y dosbarth heb
gael ffrae am beidio
gwrando

Gorfod eistedd a gwrando
am gyfnodau hir heb
gymorth gweledol
Gormod o wybodaeth yn
cael ei gyflwyno ar lafar, 
yna methu dilyn
cyfarwyddiadau’r dasg

Cartref a byw’n annibynnol Yn mwynhau chwarae pêl-
droed ar yr iard
Byddai’n hoffi mynd i glwb
pêl-droed ar ôl ysgol gyda’i
ffrindiau

Methu cofio’r rheolau
Gweld y rheolau’n gymleth

Ynghylch Beth yw’r newid
cadarnhaol yr
hoffem ei weld? 

Gwnewch ef yn
benodol

Gwiriwch ef

Iaith, dysgu a 
datblygiad

I allu eistedd a 
gwrando ar 
gyflwyniadau byr ac 
yna deall a dilyn y 
cyfarwyddyd i
gwblhau’r dasg.

Gallu gwrando ar 
gyflwyniad 5 
munud ac ymateb
i’r hyn yr wyf wedi
ei glywed ar lafar. 
Gallu cwblhau tasg
2 gam yn dilyn
hynny. 

Cartref a byw’n
annibynnol

I allu chwarae gêm
bêl-droed amser
chwarae

Gwybod rheolau
pêl-droed a gallu
chwarae gêm gyda
fy ffrindiau pan dwi
eisiau.



Deilliant Beth allaf
wneud ar 
ben fy hun

Technoleg Teulu a 
ffrindiau

Ysgol Darpariaeth
arbenigol

Gallu
gwrando ar 
gyflwyniad 5 
munud ac 
ymateb i’r
hyn yr wyf
wedi ei 
glywed ar 
lafar. Gallu
cwblhau tasg
2 gam yn
dilyn hynny. 

Tasgau ar yr
i-pad e.e. pic 
collage

Rhoi tasgau i
mi wneud yn
y cartref e.e.
tacluso’r
teganau, 
rhoi’r dillad
yn y fasged
golchi

Amserlen
weledol, 
cynllun
tasgau, siart
gwobrwyo.

Cymorth 1:1 
am gyfnodau
byr. 
Athro/awes 
Arbenigol
Cyfathrebu a 
Rhyngweithio
a Therapi
Iaith

Gwybod
rheolau pêl-
droed a gallu
chwarae gêm
gyda fy
ffrindiau pan 
dwi eisiau.

Siarad gyda
fy ffrindiau
am y rheolau

Edrych ar 
opsiynau
clybiau / 
gweithgared
day ar ôl
ysgol megis
Karate neu
bêl-droed

Dysgu 
rheolau pêl-
droed hefoi
gilydd, 
gemau grŵp
/ 
gweithgared
dau Addysg
Gorfforol



Ynghylch Dyheadau a beth sydd yn
gweithio

Beth sydd ddim yn
gweithio

Iaith, dysgu a datblygiad Gallu mynegi ei hun ac 
eisiau bod yn “hogyn da”

Methu dilyn trefn dosbarth
a yn gweld newid yn anodd

Iaith, dysgu a datblygiad Gallu ffurfio rhai
llythrennau a gallu
ysgrifennu rhai geiriau, 
Eisiau gallu ysgrifennu ar 
ben ei hun ei ffrindiau

Nid yw’n hyderus
ysgrifennu brawddeg ar ei 
ben ei hun

Cartref a byw’n annibynnol Gallu gwneud gwaith
cartref gyda chymorth ei 
mam, ond eisiau gallu ei 
wneud ar ei ben ei hun

Gwrthod gwneud ei waith
cartref os yw ei brawd a 
chwaer yn yr un ystafell

Iechyd a llesiant Gallu darllen llyfrau o’r
gyfres ‘Rwdlan’ ond eisiau
teimlo’n hyderus wrth
ddarllen ac ysgrifennu ar 
ben ei hun.

Gormod o destun, a chael
gormod i ysgrifennu

Ynghylch Beth yw’r newid
cadarnhaol yr
hoffem ei weld? 

Gwnewch ef yn
benodol

Gwiriwch ef

Iaith, dysgu a 
datblygiad

I allu ysgrifennu’n
annibynnol.

Gallu ysgrifennu
brawddeg ar ben fy
hun ynglŷn â beth
mae fy grŵp wedi
bod yn trafod, 
erbyn diwedd
blwyddyn 5. 

Cartref a byw’n
annibynnol

I allu gwneud
gwaith cartref yn
annibynnol. 

Gallu deall a 
chwblhau tri darn o 
waith cartref y mis
ar ben fy hun.

Iechyd a llesiant I deimlo’n hyderus
yn y dosbarth

Gallu dewis llyfr o’r
llyfrgell y gallaf ei 
ddarllen ar ben fy
hun yn y cartref.



Deilliant Beth allaf
wneud ar 
ben fy hun

Technoleg Teulu a 
ffrindiau

Ysgol Darpariaeth
arbenigol

Gallu
ysgrifennu
brawddeg ar 
ben fy hun
ynglŷn â beth
mae fy
ngrŵp wedi
bod yn
trafod, erbyn
diwedd
blwyddyn 5. 

Ymarfer
ysgrifennu
geiriau.
Dysgu fy
sillafiad.

Tric a chlic,
Alpha blocks,
Purple Mash,
Reading eggs

Cymorth
gyda phrawf
sillafu
Cymorth
gyda gwaith
cartref
Darllen yn
rheolaidd yn
y cartref
Chwarae
gemau sydd
yn helpu
gyda darllen

Chwarae
gemau
Gwahaniaeth
u
Strategau i
wirio gwaith

Cyfleoedd i
ymarfer
mewn
grwpiau
targed

Gallu deall a 
chwblhau tri 
darn o waith
cartref y mis
ar ben fy
hun.

Gwirio gyda
athrawon fy
mod yn deall
fy ngwaith
cartref

Cymorth
teuluol

Gwirio ei fod
yn deall y 
gwaith
cartref
Gosod
gwaith
cartref sydd
yn addas

Gallu dewis
llyfr o’r
llyfrgell y 
gallaf ei 
ddarllen ar 
ben fy hun
yn y cartref.

Meddwl am 
lyfrau yr
hoffwn ei 
ddarllen

Mynd i’r
llyfrgell,
defnyddio
llyfrau llafar

Rhoi
amrywiaeth
o lyfrau
addas,
Cyfleoedd i
fynd i’r
llyfrgell



Ynghylch Dyheadau a beth sydd yn
gweithio

Beth sydd ddim yn
gweithio

Iaith, dysgu a datblygiad Eisiau mynd i arwerthiant
Morgan Evans i brynu
dafad, y mae hyn wedi’i
annog i weithio’n galed a 
wrth ddysgu am arian

Ddim yn deall arian yn fwy
na 10c

Iaith, dysgu a datblygiad Eisiau gallu mynd i’r siop
leol gyda’i arian ei hun i
brynu da da/ comig

Ddim yn deall beth allai
brynu gyda’r arian sydd
ganddo.

Cartref a byw’n annibynnol Eisiau bod yn fwy
annibynnol wrth fynd i
nofio gyda’r ysgol

Cael trafferth gyda
botymau, sips a gwisgo’i
esgidiau

Iechyd a llesiant Eisiau gallu mynd i nofio
gyda’i ffrindiau ar Sadyrnau

Cael trafferth gyda gwisgo a 
dadwisgo a defnyddio
arian. 

Ynghylch Beth yw’r newid
cadarnhaol yr
hoffem ei weld? 

Gwnewch ef yn
benodol

Gwiriwch ef

Iaith, dysgu a 
datblygiad /
cartref a byw’n
annibynnol

I allu prynu’r
pethau y dymunai
ar ben ei hun

Gallu mynd i’r siop i
brynu rhywbeth
dwi eisiau gwerth
20c dwywaith yr
wythnos ar ôl ysgol

Cartref a byw’n
annibynnol
a iechyd a llesiant

I allu gwisgo a 
dadwisgo yn y pwll
nofio

Gallu mynd i’r pwll
nofio a gwisgo a 
dadwisgo fy hun.



Deilliant Beth allaf
wneud ar 
ben fy hun

Technoleg Teulu a 
ffrindiau

Ysgol Darpariaeth
arbenigol

Gallu mynd
i’r siop i
brynu
rhywbeth
dwi eisiau
gwerth 20c 
dwywaith yr
wythnos ar 
ôl ysgol

Ymarfer
defnyddio
arian

Apiau arian Darparu
cyfleoedd
iddo fynd i’r
siopao ar ei 
ben ei hun

Gwaith
wedi’i
dargedau ar 
arian i fyny at 
20c. Gwybod
sut beth yw
darn arian
20c, gwybod
y gwahanol
ffyrdd o 
wneud 20c, 
bondiau
arian, 
chwarae rôl, 
gemau arian

Sesiynau
dyddiol o 
waith 1:1 
neu waith
grwpiau
bychain.

Gallu mynd
i’r pwll nofio
a gwisgo a 
dadwisgo fy
hun.

Ymarfer
gwisgo a 
dadwisgo yn
y cartref

Darparu
cyfleoedd i
wisgo a 
dadwisgo.
Cau botymau
/ sips pan 
ddim yn eu
gwisgo hwy.
Darparu rhai
dillad heb
fotymau a 
sips

Gweithio ar 
ddatblygu
sgiliau motor 
mân. 
Gweithgared
dau crefft.


