
Iechyd a'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. 

http://www.gadewchinigyfrif.org.uk
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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 mae'r cyfrifiad yn helpu'r GIG i wneud 
penderfyniadau ynglŷn â sut i ofalu amdanom. 

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 a'r ffyrdd y gallwn ei ddefnyddio i wneud 
penderfyniadau ynglŷn â'n hiechyd a'n lles. 
Dadansoddi data. 
Trafod yr hyn y mae'r data yn ei ddweud wrthym am iechyd a lles gwahanol ardaloedd. 

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
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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. 

Cyn i'r GIG gael ei greu, byddai angen i gleifion dalu 
am eu gofal iechyd eu hunain fel arfer. 

Esboniwch fod y GIG wedi cael ei greu ar 5 
Gorffennaf 1948 a bod angen i gleifion dalu am eu 
holl ofal iechyd cyn hynny. 

Enw Gweinidog Iechyd Llywodraeth y DU ar y pryd 
oedd Aneurin “Nye” Bevan. Lansiodd y GIG er mwyn 
rhoi gofal iechyd da, cadarn a dibynadwy i bawb. 

Roedd ysbyty cyntaf y GIG ym Manceinion. Ei enw 
oedd Park Hospital, ac erbyn heddiw caiff ei alw'n 
Trafford General Hospital. Ceir clip byr gan y GIG yn 
adrodd hanes agor Park Hospital. Gallech chwarae'r 
clip i'r plant (hyd at 1 munud 42 eiliad). 
https://www.bbc.co.uk/programmes/p06cb7sj 

Dechreuodd y cyfrifiad ofyn cwestiynau am ein 
hiechyd yn 1971. Dangoswch y cwestiynau a 
ofynnwyd o 1971 tan y cyfrifiad mwyaf diweddar 
yn 2021. 

Datgelwch y cwestiynau a ofynnwyd yng Nghyfrifiad 
2021 a gofynnwch i'r plant daflu syniadau am y 
rhesymau posibl dros ofyn y cwestiynau hyn nawr. 
Ceisiwch eu hannog i ddweud bod hyn yn galluogi'r 
llywodraeth i ddeall anghenion iechyd y bobl ym 
mhob ardal. Gofynnwch sut mae hyn yn sicrhau bod 
digon o ysbytai a chanolfannau meddygol yn yr 
ardaloedd lle mae eu hangen fwyaf. 

1.  Dangoswch y siart far ar gyfer Caersallog yn y cyflwyniad PowerPoint cysylltiedig a 
sylwch fod y boblogaeth wedi dyblu, bron, rhwng 1911 a 2011, o tua 20,000 i 40,000. 

 Gofynnwch i'r plant beth maent yn sylwi arno ar y barrau eraill. Dylent allu nodi bod 
pob bar yn hwy yn 2011, yn enwedig y bar ar gyfer y categori 65 oed a throsodd, sef yr 
un sydd wedi cynyddu fwyaf. Beth maen nhw'n credu yw'r rhesymau posibl dros hyn? 

2. Dangoswch y siart far ar gyfer Merthyr Tudful a sylwch fod y 
boblogaeth wedi haneru, bron, rhwng 1911 a 2011, o tua 80,000 
i 45,000. 

 Dangoswch y pennawd newyddion o'r gwersi ar gyfer 
Blynyddoedd 5 a 6 sy'n dangos colled y diwydiant mwyngloddio. 

 Gofynnwch i'r plant beth maent yn sylwi arno ar y barrau eraill. 
Dylent allu nodi bod y bar 65 oed a throsodd wedi cynyddu a bod 
gweddill y barrau yn fyrrach yn 2011. Beth maen nhw'n credu yw'r 
rhesymau posibl dros hyn? 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p06cb7sj
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3.  Nawr ystyriwch beth mae hyn yn ei olygu i'ch ardal chi. Edrychwch ar ddata'r 
cyfrifiad a dewch o hyd i'r data oedran ar gyfer ardal eich ysgol. 

 Pa gyfleusterau y gallai fod eu hangen ar y boblogaeth yn ardal eich ysgol er mwyn 
cadw'n iach? 

 Er enghraifft, ble mae'r ysbyty agosaf? Sawl canolfan feddygol y gallai fod eu 
hangen? A oes digon o feddygon? 

 Ble y gall pobl fynd i gadw'n heini ac yn iach? Er enghraifft, clybiau iechyd, 
campfeydd, parciau, caeau pêl-droed, cyrtiau tennis ac ati. 

 Gall y plant ddefnyddio mapiau o'ch ardal leol i weld ble mae'r amwynderau iechyd 
a ffitrwydd lleol ar hyn o bryd. 

4.  Dyluniwch dref newydd. Pa gyfleusterau y byddech am eu rhoi ynddi? Gallai'r plant 
gynnal arolwg o'r dosbarth er mwyn darganfod pa gyfleusterau y byddent fwyaf 
awyddus i'w gweld. 

5.  Cyfeiriwch yn ôl at y cwestiynau a ofynnwyd yng Nghyfrifiad 2021. 
Pa gwestiynau y byddech am eu gofyn er mwyn helpu i lywio'r 
GIG yn y cyfrifiad nesaf? 

6.  Yn olaf, 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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