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YSTOD OEDRAN Cynradd 
AMSER 1 – 2 awr 
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Meysydd dysgu a phrofiad 
Y Dyniaethau (Daearyddiaeth) 
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu 
Mathemateg a rhifedd 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd 
Siarad 
•  Diben 
•  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. 

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. 
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Gadewch i ni gyfrif er mwyn newid
Mae SYG wedi bod yn gweithio ar droi'r wybodaeth o'r cyfrifiad yn ystadegau wedi'u 
cyhoeddi, sy'n dasg enfawr. 

TROSOLWG O'R WERS 
Bydd y wers hon yn rhoi cyfle i ddisgyblion ystyried sut mae newid yn 
digwydd, a pham o bosibl, a beth yw'r effeithiau posibl. 

AMCANION DYSGU 
Gallu rhagfynegi ac adnabod newid, a'i fesur lle bo modd. 
Casglu a dehongli data. 
Ystyried sut y gall data, a'r wybodaeth a gaiff ei chreu ganddynt, 
fod yn ddefnyddiol. 

PRIF EIRFA: 
Daearyddiaeth, poblogaeth, data, newid, arolwg, dehongli, rhagfynegi. 

Bwriedir i'r cyfrifiad gasglu data ar adegau rheolaidd mewn amser. Fodd bynnag, y 
ffordd yr awn ati i ddehongli'r data hynny a'r hyn y gallwn ei wneud â nhw sy'n gallu 
effeithio ar y ffyrdd y gallwn fyw ein bywydau nawr ac yn y dyfodol. Rydym yn byw 
mewn amgylchedd dynamig lle mae newid yn digwydd yn barhaus, a hynny weithiau'n 
rhagfynegadwy ac weithiau ar hap. 

Roedd gwersi 11 a 12 Gadewch i ni Gyfrif! Cyfrifiad 2021, sef Gadewch i ni gyfrif ein 
hardal leol, rhannau 1 a 2, yn rhoi cyfle i ddisgyblion gynnal cyfrifiad. Gallent 
benderfynu canolbwyntio ar drafnidiaeth neu deithio, bywyd gwyllt neu bobl, 
cyfleusterau neu wasanaethau, neu unrhyw agwedd arall ar fywyd yn eu hardal leol. 
Byddant wedi meithrin dealltwriaeth o ddulliau casglu data ac mae'n bosibl y byddant 
hefyd wedi dechrau ystyried sut y gallai eu cyfrifiad amrywio yn dibynnu ar ble a phryd 
y câi ei gynnal. Er enghraifft, bydd cyfrifiadau traffig yn ystod oriau brys a chanol y bore 
wedi arwain at ganlyniadau gwahanol. 

Mae'r wers hon yn canolbwyntio ar ‘newid dros amser’. Mae cyfrifiad Cymru a Lloegr yn 
digwydd bob 10 mlynedd, a chafodd y cyfrifiad diwethaf ei gynnal ym mis Mawrth 
2021. Mae wedi cofnodi newidiadau dros amser ers dros 200 o flynyddoedd ac mae'n 
gwneud hyn drwy gasglu data tebyg ar adegau rheolaidd dros amser. Drwy 
ddadansoddi'r data mewn modd ystadegol, gall ystadegwyr ddarganfod p'un a yw'r 
boblogaeth yn cynyddu, yn lleihau neu'n aros yr un maint. Gall hyn hefyd ddangos faint 
o bobl sy'n gweithio mewn gwahanol swyddi a chrefftau, a chadw golwg ar ble mae 
pobl yn byw ledled Cymru a Lloegr. Bydd y disgyblion yn ailgynnal yr un arolwg ar 
adegau gwahanol er mwyn gweld a yw'r data y maent yn eu casglu yn aros yr un peth 
neu'n newid dros amser.



Gadewch i ni gyfrif er mwyn newid
GWEITHGAREDDAU A AWGRYMIR 
1. Er mwyn gallu cymharu, bydd angen bod gan y disgyblion ddwy set ddata neu fwy,

yn seiliedig ar gyfrif yr un peth ar adegau gwahanol. Gellir defnyddio'r set gyntaf o'r
data a gasglwyd fel rhan o wersi 11 a 12 Gadewch i ni Gyfrif! 2021. Fodd bynnag,
bydd hyn bron yn sicr o olygu mai dim ond dwy adeg mewn amser y bydd modd eu
cymharu, ac efallai na fydd cyfle i fesur newid dros amser o gwbl. Er enghraifft,
byddai nifer y gwahanol siopau, tai a busnesau ar hyd llwybr wedi bod yn gyfrifiad
cychwynnol gwych. Fodd bynnag, byddant ond wedi newid ychydig dros gyfnod byr.
Mae'n well i destun y cyfrifiad hwn fod yn rhywbeth sy'n ddynamig ac yn newid drwy'r
amser, er mwyn i'r disgyblion allu adnabod a dehongli patrymau rhwng y cyfrifiadau.

Gan fod digon o wybodaeth ac arbenigedd gan y disgyblion erbyn hyn i gasglu data
yn gyflym ac yn effeithiol, mae'n bosibl yr hoffent ddewis maes diddordeb cwbl
wahanol i'w arolygu – un a fydd yn eu galluogi i fesur newid dros amser. Er
enghraifft, traffig ar wahanol adegau o'r dydd, nifer y plant sy'n chwarae yn y parc ar
wahanol adegau o'r dydd neu nifer yr anifeiliaid, fel adar a thrychfilod, a gaiff eu cyfrif
ar wahanol adegau o'r dydd.

2. Pan fydd y disgyblion wedi cwblhau set o ddata, byddant yn rhagfynegi a fydd y
data y maent wedi'u casglu yn debyg os cânt eu casglu ar adeg wahanol. Gall y
gwahaniaeth amser hwn fod yn funudau, oriau, diwrnodau, wythnosau neu
flynyddoedd, hyd yn oed. Wedi dweud hynny, efallai y bydd yn anodd dilysu'r
olaf o'r rhain oni bai bod ganddynt beiriant amser!

3. Trafodwch â'r disgyblion ar beth y byddant yn seilio eu rhagfynegiadau a sut y gellid
profi neu wrthbrofi'r safbwyntiau hyn. Gallant ddefnyddio profiad personol o deithio
ar wahanol adegau o'r dydd, neu sylwi ar newidiadau sy'n gysylltiedig â'r tymhorau
neu'r adeg o'r flwyddyn. Bydd y disgyblion yn cynnal eu harolwg eto am yr ail,
trydedd, pedwaredd neu bumed gwaith, hyd yn oed, er mwyn gallu cymharu dros
amser.



4. Bydd y disgyblion yn casglu eu data ynghyd ac yn eu harddangos. Y ffordd orau o 
wneud hyn yw drwy ddefnyddio graff. Er enghraifft, gallai arolwg traffig 10 munud o'r 
ffordd wrth ymyl ysgol a gynhelir bob hanner awr drwy gydol y diwrnod ysgol 
gynhyrchu data tebyg i hyn: 

Amser 
o'r dydd 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 

Nifer 
y ceir 54 105 48 35 27 25 30 28 52 55 49 31 27 26 42 148 

Gadewch i ni gyfrif er mwyn newid

5. Wrth ddehongli'r data, dylid canolbwyntio ar b'un a oes unrhyw newidiadau amlwg ai 
peidio. Hefyd, dylid edrych i weld a yw'r newidiadau hyn yn ystadegol arwyddocaol ac, 
os cynhaliwyd mwy nag un arolwg, a ellir nodi unrhyw dueddiadau neu batrymau. Er 
enghraifft, mae'r graff uchod yn dangos dau bigyn amlwg tua 8:30am a 3:30pm sef yr 
amseroedd pan fydd disgyblion yn cyrraedd a gadael yr ysgol. Gwelir cynnydd mewn 
traffig tua amser cinio hefyd, a allai fod yn gysylltiedig â staff yn mynd am ginio, neu 
rai plant meithrin yn gorffen yn gynnar. 

6. A all y disgyblion ddefnyddio'r data y maent wedi'u casglu i ragfynegi sut y gallai'r data 
edrych pe bai'r cyfrifiad yn cael ei gynnal eto yn y dyfodol? Er enghraifft, sut y byddai 
proffil y cyfrifiad ceir uchod yn edrych ar benwythnos, yn ystod gwyliau ysgol, gwyliau 
banc neu gyfnod arall o gyfyngiadau symud, hyd yn oed? 

7. Fel dosbarth, trafodwch fanteision gwybod pryd mae'r adegau prysur. Gan edrych ar y 
graff, meddyliwch am y canlynol: 
•  a yw'r traffig yn brysurach ar adegau penodol, ac a ellir osgoi'r adegau hyn? 
•  a oes modd rheoli'r traffig i leihau tagfeydd? 
•  a ellid cynnig cymhellion i annog pobl i deithio 

ar adegau gwahanol? 
•  a allai lleihad ar bob adeg o'r dydd a fesurwyd 

fod o fudd i'r amgylchedd? 

  

  

8. Fel dosbarth, trafodwch a yw'r disgyblion yn credu y dylai fod 
mwy neu lai o geir ar y ffordd ac a allai hynny ddigwydd 
yn y dyfodol. Pa gamau y gallent eu cymryd i leihau nifer y 
teithiau car sy'n digwydd?

I I I I I I I I I I I I I I I I I I 



Nifer y ceir a gyfrifwyd ar adegau gwahanol 
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Dosbarth 
Meithin &
Dosbarth
Derbyn

ADDASU AR GYFER DOSBARTHIADAU MEITHRIN A DERBYN 
Gallai'r disgyblion gyfrif naill ai nifer y synau gwahanol neu gyfanswm nifer y synau a 
glywir mewn man penodol ar dir yr ysgol. Wedyn, gallent drafod a fyddai'r amrywiaeth o 
synau neu nifer y synau'n newid yn dibynnu ar yr adeg o'r dydd y câi'r ymarfer gwrando 
ei gynnal. 

Ar adeg wahanol, gallai'r dosbarth ailgynnal yr ymarfer (efallai ar adeg brysur o'r dydd – 
dechrau'r diwrnod ysgol/amser egwyl/amser cinio) a fyddai'n rhoi mwy o achosion o 
sŵn ond nid mwy o amrywiaeth. Gellid ymestyn y drafodaeth i gynnwys cwestiynau am 
newid, er enghraifft: 

A fyddai'r hyn rydym yn ei weld yn yr un man yn newid yn ystod y dydd? 

A fyddai newidiadau'n fwy tebygol o ddigwydd pe bai mwy o amser yn mynd heibio? 

A ydym yn sylwi ar newidiadau sy'n araf?
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