
Iechyd a'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. 

http://www.gadewchinigyfrif.org.uk


Iechyd a'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 sut y gellir defnyddio'r cyfrifiad i lywio 
penderfyniadau. Hefyd, gellir ei defnyddio i drafod yr hyn y mae’r data yn ei ddweud 
wrthym am ein hardal leol, ei thrigolion a’u hiechyd.

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 ffordd y gall y cyfrifiad ein helpu i wneud penderfyniadau.
Dadansoddi data. 
Trafod yr hyn y mae'r data yn ei ddweud wrthym am iechyd 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


Bydd 2020 yn aros yn y cof am flynyddoedd lawer fel y flwyddyn y gwnaeth y 
coronafeirws (COVID-19) achosi pandemig byd-eang. Bu'n rhaid i’r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (GIG) ymateb yn gyflym i ofalu am y bobl a oedd wedi dal y feirws newydd hwn. 
Chwaraeodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ran allweddol yn y gwaith o gyhoeddi 
data i'r wlad, er mwyn helpu i reoli lledaeniad y pandemig.

Sefydlwyd y GIG yn 1948. Cyn sefydlu’r GIG, roedd yn rhaid i bobl dalu bob tro y 
byddent yn cael triniaeth gan feddyg neu nyrs. Ond ar 5 Gorffennaf 1948, sefydlwyd y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Ei nod oedd darparu gwasanaethau a fyddai am ddim pan 
fyddent yn cael eu defnyddio ac y byddai pawb – yn gyfoethog neu’n dlawd, yn ddyn, yn 
fenyw neu’n blentyn – yn gallu eu defnyddio, yn 
llawn neu'n rhannol. Mae’r GIG yn cynnwys 
ysbytai, canolfannau gofal iechyd, 
meddygfeydd, a’r holl bobl sy’n gofalu 
amdanoch chi os byddwch chi'n sâl 
neu’n anhapus. Mae’n bwysig cael y 
cyfleusterau hyn lle mae eu hangen 
nhw fwyaf. Os rydyn ni'n hapus ac yn 
iach, rydyn ni'n debygol o fod yn 
hapus â'n bywydau. Ac os rydyn ni'n 
iachach, rydyn ni'n debygol o fod yn 
hapusach. Er mwyn helpu’r GIG i 
gynllunio i ofalu am ein hiechyd 
meddwl a'n hiechyd corfforol, mae’r 
llywodraeth, elusennau a busnesau yn 
dibynnu ar wybodaeth o’r cyfrifiad.

Dechreuwch drwy ddweud wrth y plant am y cyfrifiad a'r ffordd y mae'n 
rhoi gwybodaeth i helpu'r GIG i wneud penderfyniadau er mwyn ein cadw 
ni i gyd yn iach. Efallai yr hoffech gynnal gweithgaredd taflu syniadau 
gyda'ch dosbarth ar wahanol wasanaethau'r GIG a'r ffordd y gall y staff
yn y lleoedd hyn ein helpu ni.

1. Mae'r cyfrifiad yn dangos bod ein poblogaeth yn byw'n hŷn. (Gallwch
ddefnyddio'r sleidiau PowerPoint a ddarperir ar wefan Gadewch i ni
Gyfrif! ar gyfer hyn.) Tynnwch sylw at y bar glas ar gyfer pobl 65 oed a
throsodd sy'n dangos bod dros 1,000 o bobl yn y grŵp oedran hwnnw yn
byw yn Rye yn 2011 o gymharu â llai na 400 yn 1921. Gofynnwch i'r plant
pam mae pobl, ar y cyfan, yn byw'n hŷn yn eu barn nhw. Er enghraifft, nid
oedd y GIG yn bodoli yn 1921, ond mae'n bodoli heddiw. Gall hyn helpu
pobl i fyw'n hŷn. Hefyd, mae meddygaeth ac ati wedi datblygu.
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Er mwyn helpu i roi cyd-destun i'r plant, efallai yr hoffech 
edrych ar y ffigurau ar gyfer eich ysgol eich hun. Gallech 
ofyn i'r plant pam y gall gwybod beth yw strwythur oedran 
ein hardaloedd helpu'r GIG i gynllunio gwasanaethau, neu 
gallech ddefnyddio'r tabl o ffigurau ar gyfer Tref A.

Mae'r cyfrifiad hefyd yn gofyn i ni am ein hiechyd 
cyffredinol ac a oes unrhyw broblemau iechyd wedi 
effeithio ar ein gallu i gyflawni gweithgareddau o ddydd i 
ddydd.

Gallech gynnal gweithgaredd taflu syniadau gyda'ch 
dosbarth ar y rhesymau dros gadw'n iach a'r hyn a allai 
ddigwydd pe na baem yn gwneud hynny. Wedyn gallai'r 
plant wneud posteri ‘cadw'n iach’.

Dylech ddisgwyl i'r atebion ynglŷn â chadw'n
iach gynnwys:
•  bwyta bwyd iach  
•  gwneud ymarfer corff bob dydd  
•  cerdded i'r ysgol ac ati. 

Dylech ddisgwyl i'r atebion ynglŷn â pheidio â chadw'n iach 
gynnwys y ffaith y gallem fynd yn sâl, dros bwysau, ac ati.

2. Gofynnwch i'r plant pa weithgareddau maen nhw'n eu 
gwneud i gadw'n iach. Gallwch ddefnyddio'r sleidiau 
PowerPoint a ddarperir ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! i 
wneud hyn. Pan fydd y plant wedi dewis pump neu chwe 
gweithgaredd, dylent greu tabl neu siart gyfrif a 
phictogram neu graff bloc i gynrychioli'r wybodaeth.

3. Pam ei bod yn bwysig i bobl o bob oed gael cymorth a 
mwynhau gweithgareddau hamdden? Pwysleisiwch fod 
pobl hapusach yn aml yn bobl iachach. Trafodwch 
fanteision posibl cadw'n heini i bobl oedrannus.

  Er enghraifft: 
•  cynnal neu golli pwysau 
•  gwella symudedd, hyblygrwydd a chydbwysedd 
•  lleihau'r risg o gael salwch mwy difrifol 
•  cysgu'n well 
•  gwella gweithrediad yr ymennydd 
•  atal anghofrwydd

 Gofynnwch i'r plant lunio cynllun ffitrwydd i berson
oedrannus, e.e. cerdded am 15 munud, aerobeg wrth
eistedd neu gan ddefnyddio cadair, nofio, ioga ac ati. 

 
 

 Rhowch gyflwyniad i'r plant ar y wers o Gyfrifiad 2021, ‘Y 
GIG a'r cyfrifiad’, sy'n edrych ar ddwy nyrs, sef Mary Jane 
Seacole a Florence Nightingale. Yn ogystal â bod yn nyrs, 
roedd Florence Nightingale yn ystadegydd hefyd. Ei 
chefndir ym meysydd nyrsio ac ystadegau fel ei gilydd a'i 
galluogodd i arloesi mewn arferion hylendid mewn ysbytai.
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Iechyd a'r cyfrifiad Year 1EYFS
Dosbarth 
Meithin &
Dosbarth
Derbyn

Blwyddyn 1

GWEITHGAREDDAU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN,
DOSBARTH DERBYN A BLWYDDYN 1

CYFLWYNIAD
Bydd 2020 yn aros yn y cof am flynyddoedd lawer fel y flwyddyn y gwnaeth y 
coronafeirws (COVID-19) achosi pandemig byd-eang. Bu'n rhaid i’r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (GIG) ymateb yn gyflym i ofalu am y bobl a oedd wedi dal y feirws newydd hwn. 
Chwaraeodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ran allweddol yn y gwaith o gyhoeddi 
data i'r wlad, er mwyn helpu i reoli lledaeniad y pandemig.  

Sefydlwyd y GIG yn 1948. Cyn sefydlu’r GIG, roedd yn rhaid i bobl dalu bob tro y 
byddent yn cael triniaeth gan feddyg neu nyrs. Ond ar 5 Gorffennaf 1948, sefydlwyd y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Ei nod oedd darparu gwasanaethau a fyddai am ddim pan 
fyddent yn cael eu defnyddio ac y byddai pawb – yn gyfoethog neu’n dlawd, yn ddyn, yn 
fenyw neu’n blentyn – yn gallu eu defnyddio, yn llawn neu'n rhannol. Mae’r GIG yn 
cynnwys ysbytai, canolfannau gofal iechyd, meddygfeydd, a’r holl bobl sy’n gofalu 
amdanoch chi os byddwch chi'n sâl neu’n anhapus. Mae’n bwysig cael y cyfleusterau 
yma lle mae eu hangen nhw fwyaf. Os rydyn ni'n hapus ac yn iach, rydyn ni'n debygol
o fod yn hapus â'n bywydau. Ac os rydyn ni'n iachach, rydyn ni'n debygol o fod yn 
hapusach. Er mwyn helpu’r GIG i gynllunio i ofalu am ein hiechyd meddwl a'n hiechyd 
corfforol, mae’r llywodraeth, elusennau a busnesau yn dibynnu ar wybodaeth
o’r cyfrifiad.

1. Dylunio deiet iach: Taflwch syniadau gyda'ch dosbarth am yr hyn sy'n gwneud deiet 
iach.  Gallai'r disgyblion ddidoli bwydydd yn rhai sy'n iach ac yn rhai nad ydynt yn 
iach. Gallech ddod ag ambell eitem wahanol i mewn ac annog y plant i benderfynu 
pa eitemau i'w cynnwys er mwyn gwneud cinio iach.

2. Cadw dyddiadur ffitrwydd: Pa ymarfer corff a wnawn bob dydd?
Gallai grwpiau gwahanol o blant gynllunio ‘gwers ffitrwydd’ 2
funud o hyd i'w dosbarth bob dydd.

3. Rhoi cynnig ar fwydydd iach newydd: Rhowch gyflwyniad i'r
plant ar wahanol ffrwythau a llysiau na fyddant wedi'u blasu
o'r blaen o bosibl.

4. Faint o siwgr ydw i wedi'i fwyta? Gofynnwch i'r plant edrych
ar y bwyd y maent yn ei fwyta (a darllen y deunydd pecynnu)
a dylunio posteri i atgoffa pawb i beidio â bwyta bwyd sy'n
cynnwys gormod o siwgr.

5. Cadw tedi'n iach: Gall y plant ddod â thedi i'r ysgol a chynllunio
pryd bwyd iach ac ymarferion i gadw tedi'n heini.
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