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Proffil [Name/Enw]’s Profile

Enw Llawn / Full Name:
Dyddiad Geni / Date of Birth:
Lleoliad Addysgol / Educational Placement:

[Enw]

[Enw]

[Enw]

[Name]
[Teipiwch yma/Type here]

[Enw]

Rydw i'n hoffi chwarae efo ceir bach
'Lighning McQueen' a trac tren yn y
Cylch ag adref

[Teipiwch
yma/Type
here]
[Name]
Mae cyrraedd
y Cylch
yn gallu bod yn anodd i

Rydw i'n hoffi chwarae yn yr ardal Byd
Bach
Rydw i'n hoffi chwarae gemau amrywiol
gan gynnwys Cyw ar yr ipad
Fy ffrind gorau yw Dad. Rydw i'n
mwynhau treulio amser efo a Dad yn y
parc

[Teipiwch yma/Type here]

Plentyn annwyl ac hapus
Ymateb yn dda i ganmoliaeth

[Name]

Rydw i'n hoffi gafael ar bethau bach mae'n rhoi cysur i mi.
Rydw i'n hoffi cael amser i chwarae ar
ben fy hun
Fy hoff ffrwyth ydy banana

Parhad o'r golofn beth sy'n bwysig i gefnogi:
'rhannu' ag amserydd tywod
Pan rwyf yn teimlo'n rwystredig / blin anogwch
mi gymryd 5 gwynt mawr a / neu gwasgu
aadnoddau bach i fy nghefnogi i hunan reoli fy
emsoiynau.
Pan rwyf yn teimlo'n gyffyrddus, rhowch gyfle i
mi yn rheolaidd iymarfer strategaethau hunan
reoli emosiynau

mi, felly rhowch amser i mi setlo - siarad a
chwarae efo Miss Sian.
Mae unrhyw newid yn anodd i mi, felly rhowch
rybudd i mi gan ddefnyddio amserydd tywod.
Defnyddiwch yr amserlen weledol i fy helpu i
wybod beth sy'n digwydd nesaf. I fy atgoffa
a/neu hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol
defnyddiwch cardiau gweledol (keyring) Er
mwyn sicrhau fy mod yn deall, defnyddiwch
iaith syml a chyson 'e.e rwan ... wedyn' gan
osgoi gofyn cwestiynau megis 'Pam?' I fy
nghefnogi i eistedd a gwrando ar y carped
rhowch rhywbeth bach yn fy llaw ag
arddangos llun gweledol gwrando ac edrych. I
fy nghefnogi i ddatblygu sgiliau penodol e.e.
tacluso, defnyddiwch siart targed / gwobrwyo
personol gyda meini prawf gweledol arno Mae'n bwysig fy mod yn cael cyfle i ymarfer fy
nharged personol ar gychwyn bob sesiwn (pan
rwyf wedi setlo ac yn barod). Mae'n bwysig
bod staff y lleoliad yn sylwebu'n uchel a fy
nghanmol e.e Dwi'n meddwl y bydd Deio yn
stopio'n syth' ...'Da iawn ti, rwyt ti wedi stopio a
gwrando yn syth..' Gwobr ar ol casglu 4 seren
- amser personol i chwarae efo ceir bach
I fy nghefnogi i gymryd tro pan yn chwarae
gyda fy ffrindiau defnyddiwch cerdyn gweledol

