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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 
• 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. 

http://www.gadewchinigyfrif.org.uk


Cyhoeddiad am y boblogaeth newydd
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 
Sut y bydd newid ym mhoblogaeth Cymru a Lloegr yn effeithio ar y ffordd y maent yn 
datblygu? 

AMCANION DYSGU 
Dehongli data a gyflwynir ar ffurf graff a thabl. 
Ystyried beth y gallai newid yn y boblogaeth ei olygu i Gymru a Lloegr. 

PRIF EIRFA: 
Daearyddiaeth, poblogaeth, datblygu, masnach, gwasanaethau, anheddiad, trefi, 
dinasoedd, trefol, gwledig, cynaliadwyedd. 

Cafodd y cyfrifiad diwethaf ei gynnal ym mis 
Mawrth 2021. Mae data'r cyfrifiad yn dweud 
wrthym ble mae poblogaeth Cymru a Lloegr yn 
byw. Mae'n dweud wrthym beth yw swyddi pobl 
a hyd yn oed sawl person fesul ystafell sy'n byw 
ym mhob cartref ar gyfartaledd. Ond y ffordd y 
mae'n llywio penderfyniadau ynglŷn â datblygu 
seilwaith, tai a'r economi yw'r hyn sy'n effeithio 
ar ddyfodol y genedl. 

Mae'r wers hon yn canolbwyntio ar y newidiadau 
i boblogaeth Cymru a Lloegr dros amser. Ers 
dros ddau gan mlynedd, mae wedi bod yn 
ofynnol i bob cartref yng Nghymru a Lloegr 
gwblhau arolwg. Roedd hyn yn golygu casglu 
gwybodaeth am nifer y preswylwyr, eu henwau, 
eu hoedrannau a'u galwedigaethau. Mae hyn yn 
helpu busnesau a sefydliadau, gan gynnwys y 
llywodraeth, i gynllunio ar gyfer y dyfodol, a bydd 
y wers yn archwilio hyn yn fanylach.



GWEITHGAREDDAU A AWGRYMIR 
1. Yn 2022, bydd SYG yn rhyddhau canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021, gan gyhoeddi 

cyfanswm poblogaeth Cymru a Lloegr. A oes modd rhagfynegi'r niferoedd yn 
seiliedig ar yr hyn a welwyd yn y gorffennol? Dangoswch y data poblogaeth yn y tabl 
a'r graff canlynol i'r disgyblion a gofynnwch gwestiynau am y wybodaeth sydd i'w 
gweld. Rydym wedi darparu ffigurau cyfanswm y boblogaeth ar gyfer y DU fel 
enghraifft. 
Ymhlith y cwestiynau posibl mae: 
• ym mha flwyddyn roedd y boblogaeth ar ei mwyaf? 
• ym mha flwyddyn roedd y boblogaeth ar ei lleiaf? 
•  ym mha flwyddyn roedd y newid mwyaf ym maint y boblogaeth? Ai cynnydd neu 

leihad oedd y newid hwn?  
• beth ddigwyddodd yn 1941 i olygu na chafodd data eu casglu? 

 Gofynnwch i'r disgyblion ragfynegi a fydd poblogaeth 2021 yn uwch neu'n is na'r hyn 
a gofnodwyd yn 2011. Ar beth y maent yn seilio eu rhagfynegiadau? Yn aml, bydd 
penderfyniadau pwysig yn seiliedig ar ‘dueddiadau’ a nodir mewn data. 
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Cyfanswm poblogaeth y DU 1911-2011 

Newid rhwng cyfrifiadau 

Blwyddyn y 
cyfrifiad Personau Cyfnod Gwahaniaeth 

(y cant) 

1911 42,082,000 — — 
1921 44,026,000 1911-1921 4.6 
1931 46,075,000 1921-1931 4.7 
1941 — — — 
1951 50,225,000 1931-1951 9.0 
1961 52,709,000 1951-1961 4.9 
1971 55,515,000 1961-1971 5.3 
1981 55,100,000 1971-1981 -0.7 
1991 57,439,000 1981-1991 4.2 
2001 59,113,000 1991-2001 2.9 
2011 63,182,000 2001-2011 6.9 

Cyhoeddiad am y boblogaeth newydd

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd 
Iwerddon, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban  
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populat 
ionestimates/bulletins/2011censuspopulationestimatesfortheunitedkingdom/2012-12-17 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuspopulationestimatesfortheunitedkingdom/2012-12-17
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2.  Mewn grwpiau, gallai'r disgyblion greu diagram 
corryn, neu gallai'r athro gynnal trafodaeth ar y 
canlynol: 

Beth fyddai effeithiau cynnydd neu leihad yng 
nghyfanswm y boblogaeth yn ei olygu i'r DU o 
bosibl? 

 Gellir dwysáu'r raddfa a'r perthnasedd drwy ofyn 
i'r disgyblion ystyried: 

Beth fyddai'r effeithiau posibl ar eu bywydau? 

 Gellir strwythuro'r atebion i'r ddau gwestiwn yn 
seiliedig ar yr amrywiaeth o bethau sydd eu 
hangen i gefnogi'r boblogaeth gyfan. 

 Gallai hyn gynnwys: 
• Tai 
• meysydd chwarae 
•  siopau 
• ffyrdd 
• bysiau 
•  ysgolion 
• ysbytai 
• swyddi 
• bwyd 
• dŵr 
•  trydan 

 Gellid ehangu'r drafodaeth drwy ofyn i'r plant 
feddwl am y canlynol: 

Sut y byddent yn teimlo pe baent yn gyfrifol 
am benderfynu canslo'r gwaith o adeiladu 
ysbyty newydd yn seiliedig ar leihad 
disgwyliedig ym maint y boblogaeth? 

 Ar bwy y byddai'r penderfyniad hwn yn effeithio? 

 Beth fyddai'r canlyniadau posibl? 

 Beth pe bai'r ysbyty'n cael ei adeiladu ond yn aros 
yn wag wedyn? 

 A fyddai wedi bod yn well gwario'r arian ar 
rywbeth arall neu yn rhywle arall? Efallai y bu 
cynnydd mawr ym mhoblogaeth dinas 50 milltir i 
ffwrdd, yn unol â'r disgwyl, ond nad oes digon o 
le i welyau yn ysbyty presennol y ddinas, sy'n hen 
ac wedi mynd â'i ben iddo. Nid oes modd codi 
ysbyty newydd am fod cyllideb y rhanbarth wedi 
cael ei gwario ar adeiladu'r un gwag. 



3. Mewn gwirionedd, nid yw'r sefyllfa mor syml â dweud bod cynnydd yng nghyfanswm y 
boblogaeth yn golygu bod angen mwy o wasanaethau. Fel y caiff ei archwilio yn y 
cwestiynau olaf yng ngweithgaredd 2, gall cyfansoddiad y boblogaeth a ble y maent yn 
byw fod yn wybodaeth hollbwysig hefyd. Dyma enghraifft arall y gellid ei thrafod: 

Beth pe bai poblogaeth Cymru a Lloegr yn penderfynu symud o gefn gwlad i dref 
neu ddinas? 

Neu, efallai fod cyfran lawer mwy o'r boblogaeth yn penderfynu symud, a'u bod yn bobl 
o oed ysgol neu oed ymddeol. Beth fyddai effaith hynny? 

Trafodwch y graff sy'n dangos gwasgariad oedran poblogaeth y DU yn fras, gan gyfuno 
canlyniadau'r cyfrifiad o Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban. Beth yw'r 
newidiadau mwyaf amlwg rhwng setiau data 1911 a 2001/2011? Sut y bydd canran uwch 
o bobl o oed ymddeol yn effeithio ar yr hyn sy'n digwydd o ddydd i ddydd yn y DU? Beth 
pe bai mwy o blant yn cael eu geni; beth fyddai effaith hynny ar yr hyn sy'n cael ei 
adeiladu a'i ddatblygu? Beth fyddai'n cael ei werthu mewn siopau o bosibl? 
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Y DU 1911 30.8% 63.8% 5.3% 

Y DU 2001 18.8% 65.4% 15.9% 

Y DU 2011 17.6% 66.0% 16.4% 
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Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd 
Iwerddon, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban
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4. Un o'r heriau sy'n gysylltiedig â chynnydd ym maint y boblogaeth yw sicrhau bod gan 
bawb rywle i fyw ac, ar hyn o bryd, mae angen codi mwy o dai ledled y DU, ond nid mewn 
ffordd gyfartal. 

 Gofynnwch i'r disgyblion ddylunio lle delfrydol i fyw ynddo. 

Gallent ddarllen yr erthygl hon: 
https://blog.ons.gov.uk/2021/10/28/new-uk-climate-change-portal-to-inform-understandi 
ng-and-decision-making/ 

 Wedyn gallent ystyried cwestiynau fel: 
Sut y bydd yn gynaliadwy? 
• sut y bydd yn cael gwres a phŵer? 
• pa ddeunyddiau adeiladu a gaiff eu defnyddio? 
• ble y bydd wedi'i leoli? 
• a gaiff cynefinoedd naturiol neu dir glas eu dinistrio i'w greu? 
• a fydd caniatâd i geir fynd yno, hyd yn oed os mai rhai trydan ydyn nhw? Gan feddwl 

y tu hwnt i lygredd a thuag at greu amgylchedd diogel i gerddwyr, pa heriau a fyddai'n 
gysylltiedig â hyn? 

  
  

Gall yr erthygl hon fod o ddiddordeb: 
https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/articles/carbondioxideemissio 
nsandwoodlandcoveragewhereyoulive/2021-10-21 

 Fel dosbarth, trafodwch sut y gallai eu lle delfrydol fod yn rhan o'r ateb ac nid yn rhan o'r 
broblem. Edrychwch ar y tri graff a thrafodwch yr hyn y mae pob un yn ei ddangos a sut y 
bydd eu lle delfrydol yn gwneud y canlynol: 
•  helpu i gynyddu'r ganran o ynni adnewyddadwy a ddefnyddir 
• cynyddu faint o goed collddail brodorol a gaiff eu plannu  
• cael effaith gyfyngedig ar iechyd cynefinoedd dŵr a phridd 

Cyfran o ynni adnewyddadwy (%) 
yng nghyfanswm y defnydd o ynni, DU, 2020 

Ynni anadnewyddadwy Ynni adnewyddadwy

https://blog.ons.gov.uk/2021/10/28/new-uk-climate-change-portal-to-inform-understanding-and-decision-making/
https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/articles/carbondioxideemissionsandwoodlandcoveragewhereyoulive/2021-10-21


Plannu coetiroedd newydd yn y DU, miloedd 
o hectarau, 1976 i 2021 
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Pa wasanaethau hanfodol fydd ar gael? 
• a fydd mwy o wasanaethau fel ysbytai ac ysgolion sydd wedi'u bwriadu ar gyfer pobl hŷn, 

pobl iau neu bobl ganol oed?  
• ai ffyrdd neu ardaloedd i gerddwyr yn unig a fydd yno? 
• sut y bydd pobl yn cael mynediad i'r lle, a sut y bydd gwasanaethau sylfaenol fel dŵr, 

trydan a gwasanaeth gwaredu gwastraff yn cael eu darparu yno?  

Pa fath o dai fydd yno? 
• a fydd y tai i gyd wedi'u dylunio yn yr un ffordd? 
•  ai tai sengl, tai pâr, tai teras neu fflatiau fydd y rhain? 
• sawl ystafell fydd ym mhob tŷ? 
• sawl ystafell ymolchi? 
• sawl llawr fydd i'r tai? 
• a allai'r cyfan fod dan ddaear? 
• a fydd gan y tai erddi? 
• a fydd disgwyl i'r holl dai dyfu rhywfaint 

o'u bwyd eu hunain?  

Ble y byddech chi'n lleoli eich lle delfrydol? 
• pa ddaearyddiaeth ffisegol y bydd angen ei hystyried? 
• a fydd angen i chi feddwl am unrhyw beth arall, fel llethrau, 

cyflenwad dŵr, perygl llifogydd os yw'n agos at draeth neu 
afon, neu'r hinsawdd? 

 
 
• hoffech chi gael golygfa wych ac, os felly, sut y byddwch 

yn ei diogelu?  
• pa mor agos fydd y lle at ‘aneddiadau’ eraill? 
• a fydd y lle ar ei ynys neu ei ddarn o dir ei hun, a pha heriau 

a allai fod yn gysylltiedig â hyn mewn perthynas â chael gafael 
ar adnoddau a masnach? 

 
 

Ar y cam dylunio, rhowch gyfle i'r disgyblion ddefnyddio mapiau 
a rhaglenni mapio i edrych ar amrywiaeth o safleoedd 
posibl ar gyfer eu lle delfrydol.
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ADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN 
A DERBYN: 
Chwaraewch gêm o sardîns gyda'ch disgyblion. 
Chwaraewch y gêm sawl gwaith cyn gofyn: ‘sut 
mae cael eich gwasgu i le cyfyng yn teimlo?’. 
Trafodwch yr atebion ac ystyriwch pa heriau a 
allai godi pe bai'n rhaid i'r disgyblion aros mewn 
lle cyfyng gyda'i gilydd am oriau, diwrnodau neu 
fisoedd, hyd yn oed?! A oes rhai manteision yn 
deillio o fod yn yr un lle? 

Crëwch gêm lle mae pob bwrdd o amgylch yr 
ystafell ddosbarth yn siop sydd â thwb o fwyd y 
gall y disgyblion gymryd un eitem ohono bob 
tro y byddant yn dod i mewn. (Argraffwch 
ambell lun syml o fwyd ar gardiau). Gwnewch 
hanner y dosbarth yn bobl sy'n cadw siop sy'n 
helpu i ddosbarthu'r bwyd, a'r hanner arall yn 
deuluoedd. 

Bydd y teuluoedd yn symud o gwmpas yr 
ystafell ddosbarth yn casglu eitemau nes bod yr 
holl fwyd wedi mynd. I fwydo teulu, bydd angen 
cyfanswm o 8 eitem o fwyd. (Sicrhewch fod 
digon o docynnau bwyd er mwyn i hanner y 
dosbarth gael 8 yr un, h.y. 15 x 8 = 120 rhwng 
pob un o'r ‘siopau’. Trafodwch sut y byddai'r 
teuluoedd yn teimlo o gael digon o fwyd. 

Cynhaliwch y gweithgaredd eto, gan gadw'r un 
nifer o siopau a thocynnau bwyd, ond y tro hwn 
bydd dwywaith yn fwy o deuluoedd am fod 
llawer o bobl wedi symud i mewn i'r pentref, tref 
neu ddinas. Ni fydd neb yn chwarae rôl y bobl 
sy'n cadw siop – yn lle hynny bydd pawb yn 
cynrychioli teulu a bydd angen iddynt gasglu 
tocynnau. 

Pan fydd y tocynnau i gyd wedi mynd, trafodwch 
yr hyn a ddigwyddodd a sut roeddent yn teimlo. 
Pe bai mwy o bobl yn symud i mewn i ardal, pa 
bethau eraill a allai fynd yn brin i'r gymuned? 
Anogwch y disgyblion i feddwl mor eang â 
phosibl er mwyn cynnwys lleoedd mewn 
ysgolion a meithrinfeydd, argaeledd 
cyfleusterau chwarae meddal ac ati. 

Trafodwch yr hyn y byddai ei angen yn rhywle er 
mwyn i lawer o bobl allu byw yno yn gyfforddus, 
ac enwebwch ddisgyblion i greu amrywiaeth o 
fodelau sothach i gynrychioli'r adeiladau, 
gwasanaethau a seilwaith dan sylw cyn mynd ati 
i greu eu lle delfrydol ar y cyd.

Dosbarth 
Meithin &
Dosbarth
Derbyn


	Cyhoeddiad am y boblogaeth newydd 
	YSTOD OEDRAN 
	AMSER 
	CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
	Meysydd dysgu a phroﬁad 
	Sgiliau trawsgwricwlaidd 

	CYFLWYNIAD 
	TROSOLWG O'R WERS 
	AMCANION DYSGU 
	PRIF EIRFA: 
	GWEITHGAREDDAU A AWGRYMIR 
	Pa wasanaethau hanfodol fydd ar gael? 
	Pa fath o dai fydd yno? 
	Ble y byddech chi'n lleoli eich lle delfrydol? 

	ADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN: 




Accessibility Report


		Filename: 

		LP4 New population announcement W.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Failed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


