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Beth allwn ni ei ddysgu o'r cyfrifiad? 
YSTOD OEDRAN Blynyddoedd 5 a 6 
AMSER 45 – 60 munud 
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Meysydd dysgu a phrofiad 
Y Dyniaethau (Hanes a Daearyddiaeth) 
Mathemateg a rhifedd 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Rhifedd 

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. 

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. 
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Beth allwn ni ei ddysgu o'r cyfrifiad?
TROSOLWG O'R WERS 

Diben y wers hon yw i'r plant archwilio data'r cyfrifiad o wefan Nomis a data o 1921, 
sydd newydd gael eu rhyddhau. Caiff dau leoliad gwrthgyferbyniol eu defnyddio i 
dynnu sylw at y ffordd y mae'r gwaith y mae pobl yn ei wneud wedi newid rhwng 1921 
a 2011. Gall y disgyblion ystyried effaith y newidiadau hyn ar y bobl sy'n byw yno, a 
rhagfynegi'r hyn a allai ddigwydd yn y dyfodol, yn seiliedig ar ddata Cyfrifiad 2021. 

Mae'n bosibl yr hoffai athrawon chwilio am y data sy'n berthnasol i'w hardal eu hunain 
hefyd. Gallant weld sut beth yw diwydiant heddiw a chymharu hyn â gwybodaeth am 
hanes lleol er mwyn gweld sut mae'r ffyrdd y mae pobl yn ennill bywoliaeth wedi newid 
a datblygu dros amser. 

Caiff niferoedd o bobl eu defnyddio mewn rhai graffiau, a chaiff data canrannol eu 
defnyddio mewn graffiau eraill fel bod modd cymharu'n uniongyrchol gan ddefnyddio 
cyfrannau. 

Ceir llawer o gyfleoedd i ffurfio cysylltiadau trawsgwricwlaidd â hanes a daearyddiaeth 
o ystyried y lleoliadau gwahanol, sef Rye a Merthyr Tudful, a chyfleoedd i ysgrifennu. 
Efallai yr hoffech ystyried yr adroddiadau papur newydd am y newidiadau 
i'r prif ddiwydiannau yn yr ardaloedd, neu ysgrifennu dyddiaduron ar 
gyfer y gweithwyr hynny y mae eu swyddi'n diflannu. 

AMCANION DYSGU 
Dehongli gwybodaeth a gyflwynir mewn graffiau a thablau. 
Defnyddio data'r cyfrifiad i gymharu ardaloedd daearyddol a 
chymharu'r ardaloedd hynny dros amser. 
Nodi effaith y newidiadau hyn ar bobl a lleoedd. 

PRIF EIRFA 
Cyfrifiad, poblogaeth, cyfran, canran, diwydiant, gweithlu.

YR HYN Y BYDD EI ANGEN ARNOCH 
•  Byrddau gwyn bach ar gyfer atebion cwis. 
•  Copïau wedi'u hargraffu o'r graffiau a'r data allweddol o'r cyflwyniad er mwyn i'r 

disgyblion eu defnyddio a'u hanodi. 
•  Mae rhestrau o'r diwydiannau y tynnir sylw atynt yng nghyfrifiadau 1921 a 2011 

wedi'u cynnwys fel atodiadau i'r ddogfen hon. 

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

Y Cwis 
1. Mae'r wers yn dechrau gyda chwis. 

Bydd yn cyflwyno rhai ffeithiau 
diddorol am y cyfrifiad dros y 
blynyddoedd, y mathau o gwestiynau a 
gaiff eu gofyn a rhai ffeithiau diddorol 
sy'n deillio o hanes y cyfrifiad. 

Er enghraifft, yn 1911, treuliodd y 
swffragét Emily Davison noson y 
cyfrifiad mewn stordy yn Nhŷ'r 
Cyffredin i brotestio am y bleidlais. 
Mae'r cofnod yn dweud ‘discovered 
hiding in the crypt at Westminster 
Palace’, ond caiff ei alw hefyd yn 
gwpwrdd Guto Ffowc. Mae plac yno 
erbyn hyn. Ceir cryn dystiolaeth o 
foicot ffeministaidd o'r cyfrifiad y 
flwyddyn honno. Ysgrifennodd pobl 
bob math o negeseuon ar 
y ffurflenni, gan wynebu'r 
risg o gael dirwyon 
sylweddol yn y broses. 

Dechreuwyd defnyddio'r 
teledu i hysbysebu'r 
cyfrifiad yn rhyfeddol 
o gynnar, yn 1951. 
Profiad cyntaf llawer o 
bobl o wylio'r teledu oedd 
y Coroni yn 1953.

 

 



2. Ar gyfer y wers hon, rydym wedi defnyddio Rye a Merthyr Tudful, sef yr un lleoedd a 
ddefnyddiwyd yn y wers ‘Iechyd a'r cyfrifiad’. Mae'r lleoedd hyn yn dangos 
newidiadau clir yn y gwaith roedd pobl yn ei wneud rhwng 1921 a 2011. 

Cafodd y diwydiannau eu dewis o blith y rhai a restrwyd yn ffurflenni'r cyfrifiad ar 
gyfer 1921 a 2011 er mwyn i'r disgyblion allu cymharu ar sail tebyg at ei debyg. Ni 
chaiff y gweithlu cyfan ei gynrychioli yn y data a gyflwynir. Mae Atodiadau 1a ac 1b yn 
cynnwys rhestrau llawn o'r diwydiannau a gafodd eu cynnwys yn ffurflenni cyfrifiad 
1921 a 2011. Mae'n ddiddorol cymharu'r rhestrau. Efallai yr hoffai'r disgyblion 
archwilio'r hyn sydd wedi'i gynnwys yn un ac nid yn y llall. Wedyn, gallent ragfynegi'r 
rhestr a allai gael ei chynnwys yn y cyfrifiad y byddan nhw'n ei lenwi pan fyddant yn 
eu 20au neu eu 30au. 
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 Ar ôl archwilio natur y gwaith roedd pobl yn ei wneud, bydd rhan nesaf y wers yn 
edrych ar ddata ar gyfer Rye a Merthyr Tudful yn 2011 ac 1921. Mae'n cymharu'r 
lleoedd â'u hunain dros amser ac yn eu cymharu â'i gilydd yn y naill flwyddyn a'r llall. 

Yn 2011, mae'r boblogaeth sy'n gweithio 10 gwaith yn fwy ym Merthyr Tudful o 
gymharu â Rye, felly gallwn luosi a rhannu'r ffigurau hyn â 10 i greu data y gallwn eu 
cymharu. 

Fel arall, gallwn gymharu'r ganran o'r boblogaeth sy'n gwneud pob swydd. Mae hyn 
yn rhoi cyfran o'r boblogaeth sy'n gweithio, yn hytrach na'r ffigur absoliwt, ac felly 
gellir cymharu'n uniongyrchol. 

Mae'r data'n galluogi disgyblion i archwilio'r ffordd y mae diwydiant wedi newid dros 
gyfnod o 90 mlynedd. Dyma rai pwyntiau allweddol sy'n deillio o'r data: 

 

 

 

•  y lleihad ym maint y boblogaeth gyffredinol a'r boblogaeth sy'n gweithio ym 
Merthyr Tudful   

•  y lleihad anferth mewn mwyngloddio a gweithgynhyrchu ym 
Merthyr Tudful 

•  y lleihad yn niferoedd y bobl a oedd yn ymwneud â physgota 
ac amaethyddiaeth yn Rye 

•  y ffaith nad yw maint y boblogaeth gyffredinol na'r 
boblogaeth sy'n gweithio yn Rye wedi newid llawer 

Efallai yr hoffai'r disgyblion ymchwilio i weld beth yw'r prif 
ddiwydiannau yn yr ardaloedd hyn heddiw, gan nad yw'r holl 
ddata wedi'u cynnwys yn y graffiau hyn. Mae'r sleidiau PowerPoint 
olaf yn gofyn i'r disgyblion feddwl am y dyfodol, yr hyn y gallai 
Cyfrifiad 2021 ei ddatgelu a'r hyn y maent yn gobeithio ei weld 
yn digwydd o ganlyniad i gyhoeddi canlyniadau'r cyfrifiad.

  

  

  

 



Atodiad 1a: Penawdau Diwydiant o Gyfrifiad 1921
Pysgotwyr 
Galwedigaethau Amaethyddol 
Mwyngloddio a chwarela 
Gweithwyr trin cynhyrchion anfetelifferaidd o fwyngloddiau a chwareli 
Gwneuthurwyr brics, crochenwaith a gwydr 
Gweithwyr mewn prosesau cemegol: Gwneuthurwyr paent, olew ac ati 
Gweithwyr metel 
Gweithwyr metelau gwerthfawr ac electroplatiau 
Gwneuthurwyr a gosodwyr cyfarpar trydanol 
Gwneuthurwyr oriorau, clociau ac offer gwyddonol 
Gweithwyr crwyn a lledr 
Gweithwyr tecstilau 
Gwneuthurwyr nwyddau tecstil 
Gwneuthurwyr bwydydd, diodydd a thybaco 
Gweithwyr pren a dodrefn 
Gwneuthurwyr a gweithwyr papur 
(argraffwyr, rhwymwyr llyfrau, ffotograffwyr ac ati) 
Adeiladwyr, bricwyr, seiri meini a gweithwyr llechi 
Peintwyr ac addurnwyr 
Gweithwyr deunyddiau eraill 
Gweithwyr deunyddiau cymysg neu heb eu diffinio 
(e.e. tiwnwyr piano) 
Pobl sy'n gweithio ym meysydd nwy, dŵr a thrydan 
Pobl sy'n gweithio ym meysydd trafnidiaeth a chyfathrebu 
(rheilffyrdd, ffyrdd, dŵr) 
Galwedigaethau ym meysydd cyllid ac yswiriant masnachol 
Pobl sy'n gweithio ym meysydd gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn 
Galwedigaethau proffesiynol 
(arweinwyr eglwysi, gweithwyr iechyd, athrawon, 
newyddiadurwyr, cyfrifwyr)                                                                                                 
Pobl sy'n gweithio ym meysydd adloniant a chwaraeon 
Pobl sy'n gweithio ym maes gwasanaethau personol 
(gweision domestig, gweithwyr gwesty) 
Clercod a drafftsmyn 
Warwsmyn, pobl sy'n cadw siop r a phacwyr 
Gyrwyr peiriannau disymud, gwasanaethwyr 
dynamos a moduron 
Gweithwyr eraill heb eu diffinio 
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Atodiad 1b: Penawdau Diwydiant o Gyfrifiad 2011
Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota 
Mwyngloddio a chwarela 
Gweithgynhyrchu 
Cyflenwi trydan, nwy, stêm a systemau aerdymheru 
Dŵr, carthffosiaeth, rheoli ac adfer gwastraff 
Adeiladu 
Masnach cyfanwerthu a manwerthu; atgyweirio cerbydau modur 
Trafnidiaeth a storio 
Llety a gweithgareddau gwasanaethau bwyd 
Gwybodaeth a chyfathrebu 
Gweithgareddau ariannol ac yswiriant 
Gweithgareddau eiddo tirol 
Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol 
Gweithgareddau gweinyddol a gwasanaethau cymorth 
Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; gweithgareddau cymdeithasol 
gorfodol 
Addysg 
Iechyd pobl a gweithgareddau gwaith cymdeithasol 
Arall 
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