
Cyflwyniad i Awtistiaeth



Beth ydy Awtistiaeth?
Mae awtistiaeth yn anabledd cudd. Mae anabledd 
cudd yn anabledd dydych chi ddim yn ei weld. 

Mae rhai pobl Awtistig yn cario rhywbeth gyda 
phatrwm arno. Fel band  garddwrn, cerdyn neu ffôn 
symudol. 

Mae’r patrwm yn meddwl bod ganddyn nhw 
Awtistiaeth ac maen nhw eisiau i chi wybod. Efallai 
eu bod nhw angen i chi eu cefnogi. Am ragor o 
wybodaeth ewch i’n tudalen gwefan Weli Di Fi

https://autismwales.org/cy/rwyn-awtistig/adnoddau-i-chi/weli-di-fi/


Weithiau mae pobl Awtistig yn ei chael yn anodd i 
ddefnyddio gwasanaethau. Fel cyfleusterau 
hamdden neu weithgareddau cymunedol. 

Os ydy pawb yn deall Awtistiaeth yn well, mae’n 
gwneud bywyd yn llawer mwy hawdd i’r person 
Awtistig. 

Mae’r cyflwyniad yma am Awtistiaeth a sut rydych 
chi’n gallu helpu pobl awtistig. 

Beth ydy Awtistiaeth?



Mae enwau eraill ar awtistiaeth hefyd, yn 
cynnwys :

• Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASA)

• Cyflwr Sbectrwm Awtistig (CSA)

• Syndrom Asperger 

• Anhwylder Datblygu Treiddiol

Beth ydy Awtistiaeth?



 Mae unrhyw un yn gallu cael eu geni gydag 
Awtistiaeth. Os oes gan rhywun awtistiaeth, mae 
ganddyn nhw awtistiaeth am eu bywyd cyfan. 

Mae mwy o ddynion na menywod yn cael 
diagnosis o awtistiaeth. Diagnosis ydy pan mae 
gweithiwr iechyd proffesiynol wedi edrych ar 
bethau fel eich ymddygiad ac iechyd ac wedi 
dweud bod gennych chi awtistiaeth.

Dydy llawer o bobl sydd yn Awtistig ddim yn 
gwybod eu bod yn awtistig. Yn enwedig oedolion. 
Mae gan 1 o bob 100 o bobl yn y DU Anhwylder 
Sbectrwm Awtistig (ASD).

Beth ydy Awtistiaeth?



Beth ydy Awtistiaeth?
Mae pobl Awtistig yn wahanol i bobl eraill mewn 
ffyrdd arbennig:

• Y ffordd maen nhw’n siarad, gwrando a deall 
pethau 

• Y ffordd maen nhw’n cymdeithasu

• Y pethau maen nhw’n hoffi eu gwneud a sut 
maen nhw’n hoffi eu gwneud

• Y ffordd maen nhw’n meddwl

• Faint maen nhw’n hoffi pethau fel cyffwrdd, 
golau a sŵn



Bod yn gymdeithasol

Mae pobl Awtistig yn gallu bod yn wahanol i bobl 
eraill mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. 

Mae rhai pobl awtistig yn gallu bod yn wahanol yn 
y ffordd maen nhw’n defnyddio a deall:

• lleferydd

• iaith

• tôn y llais

• ystumiau

• cyswllt llygaid



Bod yn gymdeithasol
Mae bod mewn sefyllfaoedd cymdeithasol yn 
gallu bod yn anodd i bobl awtistig. 

Y pethau sydd yn gallu bod yn anodd iddyn nhw 
ydy:

• defnyddio a deall ystumiau

• defnyddio iaith corff

• gwneud cysylltiad llygaid

• siarad mewn ffordd mae pobl eraill yn ei ddeall

Mae pobl Awtistig yn ei chael yn fwy hawdd os ydy 
pobl yn dweud yn union beth maen nhw’n feddwl. 



Bod yn gymdeithasol
Mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, mae rhai pobl 
awtistig yn cael y pethau canlynol yn anodd:

• cyfarfod pobl newydd  a gwneud ffrindiau 
newydd

• cael sgwrs

• deall hiwmor

• dangos bod ganddyn nhw deimladau at 
rhywun



Bod yn gymdeithasol
Mewn bywyd o ddydd i ddydd, efallai bod pobl 
Awtistig yn cael y pethau canlynol yn anodd :

• chwarae, cymryd eu tro a rhannu pethau , 

• gorfod bod yn gwrtais yn lle bod yn onest

• gwybod sut i adeiladu cyfeillgarwch a 
pherthnasoedd

• deall pryd i orffen sgwrs 



Meddwl a defnyddio 
dychymyg
Mae pobl awtistig yn meddwl a defnyddio eu 
dychymyg mewn ffyrdd gwahanol i bobl eraill. 

Mae’r pethau canlynol yn anodd i rai pobl 
Awtistig:
• delio gyda newidiadau annisgwyl

• gwneud cynlluniau

• meddwl i’r dyfodol

• datrys problemau



Meddwl a defnyddio 
dychymyg
Mewn bywyd o ddydd i ddydd, efallai bod pobl 
Awtistig yn cael y pethau canlynol yn anodd:

• chwarae gemau gyda llawer o reolau 
anysgrifenedig a chwarae smalio

• deall sut y gallai pethau weithio allan

• deall sut y gallai pobl eraill feddwl neu deimlo

• newidiadau i drefn a chynlluniau



Y synhwyrau
Ein synhwyrau ydy:
• cyffwrdd

• golwg

• sŵn

• blas ac arogl

• sut rydyn ni’n symud a dal ein cyrff 



Y synhwyrau
Mae rhai pobl awtistig yn teimlo eu synhwyrau yn 
llawer cryfach na phobl eraill. 

Mewn bywyd o ddydd i ddydd, efallai bod pobl 
Awtistig yn:
• hoffi rhai lliwiau

• teimlo llai o boen na phobl eraill 

• cael goleuadau llachar yn anghyfforddus 

• bod dan straen mewn lleoedd swnllyd ac/neu 
prysur 

• casau rhai arogleuon

• defnyddio ymddygiad fel fflapio dwylo, siglo gan 
defnyddio gwrthrych i gael pleser synhwyraidd – 
teimlad  braf.



Sut rydych chi’n gallu 
helpu
• Dysgu rhagor am bobl Awtistig a bod yn 

gefnogol.

• Gofyn i bobl Awtistig sut rydych chi’n gallu eu 
helpu nhw. 

• Meddwl am sut rydych chi’n gallu gwneud 
person Awtistig yn fwy cyfforddus. Fel siarad yn 
rhywle tawel. 

• Newid y ffordd rydych chi’n siarad gyda phobl 
Awtistig fel eu bod yn gallu deall yn well. 



Sut rydych chi’n gallu helpu
Y ffyrdd gorau o siarad gyda phobl awtistig:

• peidiwch â disgwyl i bobl Awtistig ddeall 
ystumiau llaw neu tôn llais

• siaradwch yn araf ac yn glir

• byddwch yn fyr
 
• dywedwch beth rydych chi’n feddwl

• rhowch amser i bobl awtistig feddwl am beth i’w 
ddweud



Rhagor o wybodaeth
Ewch i’n gwefan: 
autismwales.org/cy/rhieni-a-gofalwyr/beth-yw-aw
tistiaeth/

• Gwyliwch y ffilm Beth yw Awtistiaeth?

• Llanwch ein holiadur

• Cael eich Tystysgrif Ymwybyddiaeth 
Awtistiaeth

https://autismwales.org/cy/rhieni-a-gofalwyr/beth-yw-awtistiaeth/
https://autismwales.org/cy/rhieni-a-gofalwyr/beth-yw-awtistiaeth/


Rhagor o wybodaeth

• Gwnewch gais i ddod yn gorff Ymwybodol o 
Awtistiaeth.

• Am ragor o wybodaeth am ddod yn gorff 
Ymwybodol o Awtistiaeth, ewch i’n gwefan:

autismwales.org/cy/addysg/

https://autismwales.org/cy/addysg/


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am arwyddion 
awtistiaeth, ewch i’n gwefan: 

autismwales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/r
wyn-gweithio-gyda-phlant-ym-maes-iechyd-a-gof
al-cymdeithasol/y-parti-pen-blwydd/

autismwales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/r
wyn-gweithio-gyda-phobl-ifanc-oedolion-ym-ma
es-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/pecyn-cymorth-
clinigwyr-oedolion/ 

https://autismwales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/rwyn-gweithio-gyda-phlant-ym-maes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/y-parti-pen-blwydd/
https://autismwales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/rwyn-gweithio-gyda-phlant-ym-maes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/y-parti-pen-blwydd/
https://autismwales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/rwyn-gweithio-gyda-phlant-ym-maes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/y-parti-pen-blwydd/
https://autismwales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/rwyn-gweithio-gyda-phobl-ifanc-oedolion-ym-maes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/pecyn-cymorth-clinigwyr-oedolion/
https://autismwales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/rwyn-gweithio-gyda-phobl-ifanc-oedolion-ym-maes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/pecyn-cymorth-clinigwyr-oedolion/
https://autismwales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/rwyn-gweithio-gyda-phobl-ifanc-oedolion-ym-maes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/pecyn-cymorth-clinigwyr-oedolion/
https://autismwales.org/cy/gwasanaethau-cymunedol/rwyn-gweithio-gyda-phobl-ifanc-oedolion-ym-maes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/pecyn-cymorth-clinigwyr-oedolion/


Rhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth ac adnoddau ewch i’n 
gwefan.

Neu e-bostiwch: AwtistiaethCymru@WLGA.gov.uk

Neu ewch i’n tudalen cyfryngau cymdeithasol: 

AutismWales

@AutismWales

mailto:AwtistiaethCymru@WLGA.gov.uk

