AR DRYWYDD DYSGU

CYNLLUNYDD
MAP LLWYBRAU
Ymateb i gysylltiad agos
ag oedolyn cyfarwydd

Sylwi ar ysgogiadau

2
Dangos ei fod yn gallu cofio,
am gyfnod byr, ysgogiad a
gyflwynwyd ynghynt

Ymateb i lais cyfarwydd
neu ddynodwr personol
arall

5

Gallu cymryd tro gydag
oedolyn mewn sefyllfa 1:1,
gyda chymorth

7

Ymateb i'w enw
ei hun

Ymateb yn gyson i
un ysgogiad

8

Dangos ymddygiad y gellir ei
ddehongli fel gwrthod rhai
11
ysgogiadau
Dod â rhyngweithio ag
oedolyn i ben

1

Ymateb i ysgogiad
amlwg iawn

3

Ymateb i amrywiaeth
o ysgogiadau

6

Dilyn, am gyfnod byr,
ysgogiad sy'n symud

10

Archwilio'r amgylchedd,
gyda chymorth

16

4

9

Ymateb yn wahanol i
wahanol ysgogiadau

12

13
Rhagweld ysgogiad sy'n cael ei
gyflwyno drosodd a throsodd 14

Gwrthwynebu dod â
rhyngweithio i ben

15

Rhagweld yng nghyd-destun
arferion cymdeithasol

17

Cyfleu ‘mwy’

Newid ymddygiad wrth
ymateb i ddigwyddiad
diddorol gerllaw

Cyfleu ‘mwy’ / ‘dim mwy’
drwy ddwy weithred
gyson wahanol

Dal ati drwy ailadrodd
gweithred am wobr mewn
gêm gymdeithasol

22

25

28

Cyfleu ei ddewis i
oedolyn sylwgar

18

Hapweithgareddau yn
cael effaith

19

Edrych am gyfnod byr ar ôl
i wrthrych ddiflannu

20

Gweithredu ar
amgylchedd adweithiol

21

Ymateb i ddibyniaeth

23

Gweithredu'n fwriadol
ar amgylchedd pob dydd

24

Ymwybyddiaeth o
ddibyniaeth

26

Archwilio'r amgylchedd
yn fwriadol

27

'Syllu' yn ôl / ymlaen ar
ddau wrthrych (gwybod
fod dau wrthrych yn
bresennol)

29

Ailadrodd gweithred pan
fo’r ymgais gyntaf
yn aflwyddiannus

31

30
Tynnu sylw

Cychwyn gêm
gymdeithasol

Ailgyfeirio sylw at ail
wrthrych

33

32

Sefydlogrwydd gwrthrychau

34

Dewis o blith dwy neu
fwy o eitemau

36

37

Tynnu sylw person arall
yn fwriadol i fodloni
angen
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41

Addasu gweithred pan
nad yw ailadrodd y
weithred yn gweithio

38

39

Rhannu sylw
Mynegi, mewn dulliau
symbolaidd, ei fod yn well
ganddo eitemau nad ydynt
yn bresennol

Cyflawni dwy weithred wahanol
yn eu trefn i gael gwobr
35

40

Cychwyn gweithredoedd
i sicrhau'r canlyniad a ddymunir
(ymarfer ymreolaeth mewn
43
cyd-destunau amrywiol)

Dangos arwyddion cynnar o
ddatrys problemau – rhoi cynnig
ar strategaeth newydd
42
pan fo’r hen un yn methu
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