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Beth allwn ni ei ddysgu o'r cyfrifiad? 
YSTOD OEDRAN Blwyddyn 2 gyda rhai nodiadau ychwanegol ar gyfer Dosbarth 
Meithrin, Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 
AMSER 45 - 60 munud (neu 2 x 30 munud) 
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Blwyddyn 2 
Meysydd dysgu a phrofiad 
Y Dyniaethau (Hanes a Daearyddiaeth) 
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu 
Mathemateg a rhifedd 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Cymhwysedd 
digidol 

Rhyngweithio a chydweithio 
•  Storio a rhannu 

Llythrennedd 
Siarad 
•   Sgwrs gydweithredol 

Rhifedd 

Mae deall y system rifau yn ein helpu i gynrychioli a chymharu 
cydberthnasau rhwng rhifau a niferoedd 
•  Y system rifau 
Mae dysgu bod ystadegau yn cynrychioli data a bod 
tebygolrwydd yn modelu siawns yn ein helpu i ddod i 
gasgliadau a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth 
•  Cynrychioli data 
•  Dehongli data 

CYFLWYNIAD 
Mae'r wers hon o Gadewch i ni Gyfrif! 2022 yn rhan o 
gyfres o bum cynllun gwers newydd gan y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol (SYG). Mae'n defnyddio Cyfrifiad 
2021, sef digwyddiad pwysig mewn bywyd go iawn, 
fel sbardun. Gyda'i gilydd, nod y pum gwers hyn yw 
helpu i wella sgiliau ym meysydd llythrennedd, 
rhifedd a'r dyniaethau. Maent yn dilyn y 14 o wersi 
a ddatblygwyd ar gyfer rhaglen benigamp Gadewch 
i ni Gyfrif! 2021. Mae'r gwersi hyn yn dal ar gael i'w 
lawrlwytho o'r wefan www.gadewchinigyfrif.org.uk. 
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Beth allwn ni ei ddysgu o'r cyfrifiad?
Bydd y 19 o wersi yn mynd â phlant ar daith o gasglu'r data yn 2021 i gyhoeddi'r 
canlyniadau yn 2022. Mae SYG yn cynnal y rhaglen addysgol hon unwaith eto fel y gall 
plant barhau i ddysgu am bwysigrwydd y cyfrifiad a'r ystadegau a gaiff eu cynhyrchu. 
Gall hyn ddangos i feddygon, athrawon a hyd yn oed ystadegwyr y dyfodol sut mae'r 
cyfrifiad yn cefnogi gwasanaethau lleol, yn ogystal â chydraddoldeb, cynhwysiant a 
chynrychiolaeth. 

Mae SYG wedi bod yn gweithio ar droi'r wybodaeth o Gyfrifiad 2021 yn ystadegau 
wedi'u cyhoeddi, sy'n dasg enfawr. 

TROSOLWG O'R WERS 
Diben y wers hon yw i blant ddysgu beth yw'r cyfrifiad, a defnyddio gwefan Nomis i 
archwilio data am eu hysgol, eu hardal leol a'u cartrefi o gyfrifiadau'r gorffennol. 

Bydd y plant yn creu mapiau meddwl, tablau a graffiau er mwyn rhannu'r hyn y byddant 
yn ei ddysgu. 

AMCANION DYSGU 
Datblygu ymwybyddiaeth o'r cyfrifiad. 
Dadansoddi data. 
Trafod yr hyn y mae'r data yn ei ddweud wrthym am hanes ein hardal leol. 

PRIF EIRFA 
Cyfrifiad, arolwg, poblogaeth, cwestiwn, data.

YR HYN Y BYDD EI ANGEN ARNOCH 
•  Y canllaw i athrawon ar ddefnyddio Nomis i ddod o hyd i ddata'r cyfrifiad ar gyfer
 ardal leol eich ysgol. Dewiswch ‘Cyrchu data cyfrifiad lleol gyda nomis’ ar wefan
 Gadewch i ni Gyfrif!. 
•  Yr ‘Adroddiad Ardal Leol’ er mwyn chwilio am ddata o'r cyfrifiad cyn eich gwersi a
 chreu taflen ffeithiau sy'n ymwneud ag ardal eich ysgol, ar gyfer y dosbarth. 
•  Papur, pensiliau, pennau ysgrifennu a phrennau mesur, a phapur sgwâr os byddwch
 yn dewis ei ddefnyddio. 
•  Cyfrifiaduron neu lechi os ydych am i'r plant chwilio drwy’r data eu hunain. 

Gallwch lawrlwytho'r cynllun gwers hwn a'r sleidiau cyflwyniad PowerPoint cysylltiedig o 
wefan Gadewch i ni Gyfrif!, www.gadewchinigyfrif.org.uk 

http://www.gadewchinigyfrif.org.uk


Beth allwn ni ei ddysgu o'r cyfrifiad?

Mae'r cyfrifiad yn cyfrif yr holl bobl yng Nghymru a Lloegr. Mae'n gofyn sawl cwestiwn, 
fel ble mae pobl yn byw, pa swyddi sydd ganddynt, pa ieithoedd y maen nhw'n eu 
siarad, a faint o geir sydd ganddynt. Mae’r cyfrifiad yn gofyn yr holl gwestiynau hyn er 
mwyn i ni wybod faint o bobl sydd yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn helpu'r 
llywodraeth i wneud yn siŵr bod digon o bethau sy'n bwysig i ni, fel ysgolion ac ysbytai, 
ar gael lle bydd pobl eu hangen. Dyna pam ei bod mor bwysig i bob oedolyn lenwi 
holiadur y cyfrifiad. Cafodd y cyfrifiad diwethaf ei gynnal ym mis Mawrth 2021. Mae'r 
Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi bod yn gweithio ar droi'r wybodaeth a gasglwyd 
yn y cyfrifiad yn ystadegau wedi'u cyhoeddi, sy'n dasg enfawr. 

1. Dechreuwch drwy sôn am y cyfrifiad wrth y plant.  Gallwch ddefnyddio'r sleidiau 
PowerPoint a ddarperir ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! i wneud hyn. Er mwyn helpu i 
roi cyd-destun i'r plant, efallai yr hoffech drafod pam rydym yn cymryd y gofrestr 
bresenoldeb a'r gofrestr ginio bob dydd a beth yw diben hyn. 

2. Efallai yr hoffai'r plant edrych ar luniau a mapiau o'u hysgol pan gafodd ei hadeiladu 
gyntaf a lluniau a mapiau o'u hysgol heddiw, ac ystyried ‘Beth sydd yr un peth a 
beth sy'n wahanol?’ Os mai ysgol newydd ydych chi, gallech ymchwilio i ysgol hŷn. Er 
enghraifft, Ysgol Gynradd Millbank ar Erasmus Street yn Llundain, a adeiladwyd tua 
1901 ac sydd â lluniau'n dyddio'n ôl i 1911 a lluniau cyfredol o 2022. 

Ymhlith y gwahaniaethau y gallent sylwi arnynt mae: 
•  mynedfa ar wahân i'r bechgyn a'r merched 
•  gât ochr i gerdded i mewn drwyddi; dim system ddiogelwch 
•  cyfarpar iard chwarae 

Ymhlith y pethau tebyg y gallent sylwi arnynt mae: 
•  y gwaith addurno gwreiddiol o 1901 sy'n dal i'w weld 
•  y to a'r ffenestri pigfain 

3. Gofynnwch i'r plant ddylunio ysgol 
ar gyfer y dyfodol. Pa nodweddion 
fyddai ganddi a pham?

 
 



4. Esboniwch beth yw cartref. Mae lluniau wedi'u cynnwys yn y cyflwyniad PowerPoint, 
ond efallai yr hoffech ddefnyddio rhai sy'n berthnasol i'ch ardal eich hun yn lle hynny. 

Edrychwch ar ddata cartrefi o'r cyfrifiad ar Nomis. Mae canllaw i athrawon ar 
ddefnyddio Nomis ar wefan Gadewch i ni Gyfrif!, www.gadewchinigyfrif.org.uk. 
Gweler ‘Cyrchu data cyfrifiad lleol gyda nomis’. 

Gallech gynnal eich arolwg eich hun yn seiliedig ar nifer y merched a bechgyn yn y 
dosbarth neu'r ysgol ac yna gymharu hyn â data lleol o gyfrifiadau blaenorol. 

Gallech edrych ar strwythur oedran cartrefi a gallai'r plant gymharu hyn â strwythur 
oedran y cartrefi yn eu dosbarth. 

Gofynnwch i'r plant greu siartiau cyfrif neu dablau, 
pictogramau neu graffiau bloc i gynrychioli'r data. 

Siart Gyfrif 

Pictogram

 

 

 

 

Cofiwch gynnwys: 
•  Teitl i'r graff 
•  labeli i'r gwahanol echelinau 
•  allwedd – naill ai'r raddfa neu liw gwahanol i 

gynrychioli categori gwahanol 
•  cwestiynau i'w gofyn er mwyn archwilio'r data 

Mae'r sleidiau PowerPoint yn cynnwys enghraifft y gallech 
edrych arni, gyda rhai cwestiynau enghreifftiol y 
gallech eu gofyn. 

  

 
 
 

5. Trafodwch sut mae ein cartrefi wedi newid dros amser. 
Archwiliwch syniadau sy'n ymwneud â hanes yr ardal. 
Gallech gymharu lluniau o dai o 1911, 2011 a heddiw 
a gofyn cwestiynau fel: 
•  beth sydd yr un peth a beth sy'n wahanol? 
•  pam mae rhai pethau'n wahanol? 
•  sut rydych chi'n credu y gallai tai edrych yn y dyfodol? 

Gallai'r plant ddylunio eu cartrefi eu hunain ar gyfer y dyfodol. 

 
 
 

 

6. Dangoswch ddata o'r cyfrifiad sy'n gysylltiedig â maint y 
cartref a gofynnwch i'r plant feddwl am eu 
cwestiynau eu hunain ar gyfer cyfrifiad. 

Er enghraifft: 
•  sawl ffenestr? 
•  lliw'r drws ffrynt? 
•  nifer y grisiau? 
•  a oes ganddynt gar, fan ac ati? 
•  sut maen nhw'n teithio i'r ysgol? 

Gofynnwch i'r plant greu siartiau cyfrif 
neu dablau, pictogramau neu graffiau 
bloc i gynrychioli'r data. 

 
 

 
 
 

Beth allwn ni ei ddysgu o'r cyfrifiad?

Siart Gylch 

Siart Far 
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Beth allwn ni ei ddysgu
o'r cyfrifiad?

Blwyddyn 1
Dosbarth 
Meithin &
Dosbarth
Derbyn

GWEITHGAREDDAU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN, 
DOSBARTH DERBYN A BLWYDDYN 1 

CYFLWYNIAD 
Mae'r cyfrifiad yn cyfrif yr holl bobl yng Nghymru a Lloegr. Mae'n gofyn sawl cwestiwn, 
fel ble mae pobl yn byw, pa swyddi sydd ganddynt, pa ieithoedd y maen nhw'n eu 
siarad, faint o geir sydd ganddynt. Mae’r cyfrifiad yn gofyn yr holl gwestiynau hyn er 
mwyn i ni wybod faint o bobl sydd yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn helpu'r 
llywodraeth i wneud yn siŵr bod digon o bethau sy'n bwysig i ni, fel ysgolion ac ysbytai, 
ar gael lle bydd pobl eu hangen. Dyna pam ei bod mor bwysig i bob oedolyn lenwi 
holiadur y cyfrifiad. Cafodd y cyfrifiad diwethaf ei gynnal ym mis Mawrth 2021. Mae'r 
Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi bod yn gweithio ar droi'r wybodaeth a gasglwyd 
yn y cyfrifiad yn ystadegau wedi'u cyhoeddi, sy'n dasg enfawr. 

1. Dechreuwch drwy sôn am y cyfrifiad wrth y plant.  Gallwch ddefnyddio'r sleidiau 
PowerPoint a ddarperir ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! i wneud hyn 
www.gadewchinigyfrif.org.uk. 

Er mwyn helpu i roi cyd-destun i'r plant, efallai yr hoffech drafod pam rydym yn 
cymryd y gofrestr bresenoldeb a'r gofrestr ginio bob dydd a beth yw diben hyn. 

2. Trafodwch y ffaith bod y cyfrifiad hefyd yn edrych ar y gwahanol ffyrdd rydym yn 
teithio i'r gwaith ac i'r ysgol. Gall y plant greu siartiau cyfrif a thablau i gasglu'r 
wybodaeth am eu dosbarth. Gallent gynrychioli'r wybodaeth ar ffurf pictogram, 
gan roi llun ohonyn nhw eu hunain yn y golofn gywir, neu fel graff bloc 3D gan 
ddefnyddio ciwbiau Unifix.
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