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Beth allwn ni ei ddysgu o'r cyfrifiad? 
YSTOD OEDRAN Blynyddoedd 3 a 4 
AMSER 45 - 60 munud (neu 2 x 30 munud) 
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
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 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'r plant ddysgu beth yw'r cyfrifiad. Gallant hefyd ddefnyddio 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 roi cwis i'r plant sy'n cynnwys cwestiynau am hanes y cyfrifiad. 
Gallwch ddefnyddio'r sleidiau PowerPoint a ddarperir ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! i 
wneud hyn. Cafodd y ffeithiau eu dewis er mwyn rhoi cyfle i ffurfio cysylltiad â phobl 
Oes Fictoria a Phrydain ers y 1930au, gyda chwestiwn am amwynderau, fel gwres 
canolog. Mae'r cwestiynau naill ai'n rhai cywir neu anghywir neu'n rhai amlddewis. 
Caiff yr atebion eu datgelu ar y sleid canlynol. 

2.  Efallai y byddai'n fuddiol i'r plant edrych ar linell amser fel y gallant fynd yn ôl o'r 
cyfrifiad mwyaf diweddar i ddyddiadau blaenorol y cyfrifiad. Mae'r enghraifft yn y 
sleid PowerPoint yn mynd yn ôl i 1961, gyda rhai enghreifftiau o ddigwyddiadau 
allweddol sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod hwnnw. Fodd bynnag, mae'n bosibl 
yr hoffech fynd hyd yn oed ymhellach yn ôl i 1921 ac ymchwilio i rai o'r 
digwyddiadau allweddol eraill sydd wedi digwydd, er enghraifft yr Ail Ryfel Byd.



3.  Gallech hefyd edrych i weld pa amwynderau yr oedd disgwyl i bob cartref eu cael yn 
ôl y cyfrifiad drwy gymharu'r cwestiynau o'r cyfrifiadau rhwng 1951 a 2011. Gallwch 
ddefnyddio'r sleidiau PowerPoint a ddarperir ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! i wneud 
hyn. Gan fod y cyfrifiad yn edrych ar y gwahanol amwynderau, efallai yr hoffech 
gynnal gweithgaredd taflu syniadau am beth yw amwynderau. Gallwch annog y plant 
i ystyried pa nodweddion y byddent yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'r 
ystafelloedd. Er enghraifft, gallai cegin gynnwys oergell, popty, meicrodon ac ati. 

 Gallwch dynnu sylw at y ffaith bod Cyfrifiad 1951 yn gofyn a oedd cyflenwad dŵr 
piben yn eich tŷ. Yng Nghyfrifiad 1961, roedd yr unig gwestiynau am amwynderau yn 
ymwneud â dŵr. Efallai yr hoffech hefyd ofyn iddynt beth maen nhw'n credu yw 
closed dŵr a pham mae'r cyfrifiad yn gofyn p'un a yw yn yr adeilad neu'n sownd 
ynddo. Yn yr un modd, efallai yr hoffech dynnu sylw at y ffaith nad oedd dim un 
cwestiwn am doiled tu allan yn 2001. Beth yw'r rheswm dros hynny o bosibl? 

 Gallai tasgau dilynol gynnwys: 
•   llenwi'r adran ar amwynderau ar gyfer un o'r cyfrifiadau blaenorol, fel 1991 
•   gofyn i'r plant gasglu gwybodaeth am yr amwynderau sydd ganddynt yn eu 

cartrefi, mewn perthynas â'r cylch trin data, ac ystyried sut y byddent yn casglu a 
chynrychioli'r data hyn 

  
  

•  cynllunio cwestiynau i'w gofyn yn y cyfrifiad nesaf ynglŷn ag amwynderau. 
 Er enghraifft: 

•   beth na fyddwn yn holi amdano? 
•   beth a fyddai'n cael ei gymryd yn ganiataol? 
•   beth y gellid ei ofyn am bethau fel cyfrifiaduron, larymau lladron â chamerâu 

ac ati?   

 Syniadau Ychwanegol 
 Gallech gymharu lleoliadau gan ddefnyddio gwybodaeth am niferoedd poblogaeth 

o'r cyfrifiad. Gallech hefyd gymharu mapiau a lluniau o dair ardal wahanol, 
er enghraifft: 

 
 

•   pentref bach, fel Bromyard, Padstow neu Lanfyllin 
•   tref ganolig fel Ipswich, Lowestoft, Poole, Caergybi neu'r Barri 
•   dinas fawr fel Birmingham, Lerpwl, Manceinion neu Gaerdydd 

 Beth oedd poblogaeth pob ardal yn 1991? 

 Beth oedd poblogaeth pob ardal yn 2011? 

 Edrychwch ar y mapiau o bob ardal. 
Beth sydd yr un peth a beth sy'n wahanol?  

 Edrychwch ar y lluniau o bob ardal. 
 Beth sydd yr un peth a beth sy'n wahanol?

Beth allwn ni ei ddysgu o'r cyfrifiad?
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