
  

 

Gwers 10: Creu capsiwl amser 
YSTOD OEDRAN Cynradd 
AMSER 1 awr 
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Camau cynnydd 2 a 3 
Meysydd dysgu a phrofiad: Celfyddydau mynegiannol (Celf); Ieithoedd, llythrennedd 
a chyfathrebu 
Sgiliau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd 
Sgiliau cyfannol: Creadigrwydd ac arloesedd 

CYFLWYNIAD 
Mae'r cyfrifiad wedi bod yn cael ei gynnal ers dros 200 o flynyddoedd. Yn ystod yr amser 
hwnnw, mae ein cartrefi, ein poblogaeth a'n ffyrdd o fyw wedi newid llawer. 

Comisiynwyd y Cyfrifiad cyntaf yn 1801 yn sgil cynnydd sydyn yn y boblogaeth. Yn ystod 
canol y 1700au, roedd tua 6.5 miliwn o bobl yn byw ym Mhrydain. Cynyddodd y 
boblogaeth i fwy na 9 miliwn erbyn 1801. 

Yn ogystal â llywio cynlluniau'r llywodraeth, mae'r cyfrifiad yn ddogfen hanesyddol a all 
roi gwybodaeth i ni am fywydau pobl yn y gorffennol. 

TROSOLWG O'R WERS 
Yn ystod y prosiect ysgol gyfan hwn, bydd y plant yn creu 
capsiwl amser ar gyfer 2121. Mae'n bosibl y bydd pob 
grŵp blwyddyn neu ddosbarth yn creu ei gapsiwl ei hun, 
gan benderfynu ar yr hyn y mae am ei gynnwys i 
adlewyrchu ei fywyd o ddydd i ddydd a'i ddiddordebau. 

AMCANION DYSGU 
Cymharu bywyd heddiw â'n syniadau am fywyd yn y dyfodol. 
Creu gwaith creadigol sy'n cynrychioli ein profiadau. 

PRIF EIRFA 
Capsiwl amser, dyfodol, cynrychioli (er enghraifft: celf neu 
eitemau sy'n cynrychioli ein bywydau). 

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH 
• Deunyddiau celf a dylunio. 
• Cynhwysydd ar gyfer yr eitemau rydych yn dewis eu 

rhoi yn y capsiwl amser. 
• Lle i gladdu (neu storio) y capsiwl amser. 

Gallwch lawrlwytho'r cynllun gwers hwn, y PDF ategol a'r 
sleidiau cyflwyniad PowerPoint o wefan Gadewch i 
ni Gyfrif!, www.gadewchinigyfrif.org.uk. 
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Creu capsiwl amser 
GWEITHGAREDDAU AR GYFER CAMAU CYNNYDD 2 A 3 

Cam 
cynnydd 2 

Cam 
cynnydd 3 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 

Meysydd dysgu a phrofiad: Celfyddydau mynegiannol (Celf); Ieithoedd, llythrennedd 
a chyfathrebu; Dyniaethau 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd 

Siarad: 
• Sgwrs gydweithredol 

Ysgrifennu:
• Cynllunio a threfnu at wahanol ddibenion, ar gyfer gwahanol 

gynulleidfaoedd a chyd-destunau 

1. Gofynnwch i'r plant a ydynt wedi clywed am gapsiwl amser o'r blaen. Beth yw capsiwl 
amser? Beth yw ei ddiben? A ydynt erioed wedi gweld capsiwl amser neu wedi 
darganfod un? 

2. Gofynnwch i'r plant feddwl yn ôl i un o'r blynyddoedd y gwnaethoch ganolbwyntio 
arni wrth astudio'r cyfrifiad. Beth fyddai capsiwl amser o'r flwyddyn honno wedi'i 
gynnwys o bosibl? Sut y byddai'n wahanol i gapsiwl amser heddiw? 

3. Gofynnwch i'r plant drafod beth fyddent yn ei roi mewn capsiwl amser ar gyfer heddiw 
o bosibl. Beth sy'n cynrychioli eu bywydau? Beth sydd bwysicaf iddynt? Beth fyddai'r 
pum eitem o'u dewis? Beth fyddent am i blentyn yn y dyfodol ei ddarganfod?  Beth 
fyddent yn ysgrifennu amdano i blentyn yn y dyfodol? 

4. Gall pob plentyn greu fersiwn wedi'i darlunio (gan ddefnyddio pensil, pen ysgrifennu 
neu baent) o'i gapsiwl amser ac ysgrifennu nodyn at blentyn yn y dyfodol. 

5. Fel dosbarth, penderfynwch ar yr hyn y byddwch yn ei gynnwys yn eich capsiwl amser. 
Mae'n bosibl y byddwch yn gwneud y penderfyniad hwn drwy drafod neu bleidleisio. 
Gwnewch ddarluniau neu fodelau ar gyfer eitemau sy'n rhy ddrud i'w cynnwys. 

6. Gallai'r plant hefyd greu arddangosfa wal o'r hyn y byddai capsiwl amser o'r dyfodol 
yn ei gynnwys o bosibl – gan gynnwys lluniau o swyddi, trafnidiaeth, cartrefi a 
diddordebau efallai. Ystyriwch sut a pham y gallai'r rhain newid. 

7. Claddwch eich capsiwls amser neu storiwch nhw. 
8. Gallwch lenwi tystysgrif capsiwl amser ar gyfer eich dosbarth (gweler tystysgrif PDF 

a sleid y cyflwyniad Powerpoint y gellir eu lawrlwytho.) 
9. Gallech gynnal seremoni i gladdu (neu storio) eich capsiwl amser. Gallai'r plant 

ysgrifennu darn amdano yng nghylchlythyr yr ysgol, a gallai'r cyfryngau lleol ddod 
i weld y seremoni hyd yn oed! 

DOLENNI DEFNYDDIOL 
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Cyfrifiad 2011: Ystadegau Allweddol ar gyfer Cymru a Lloegr 
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/popu 
lationestimates/bulletins/2011censuskeystatisticsforenglandandwales/2012-12-11 

BBC – Working Life and the First Modern Census (tudalen wedi'i harchifo) 
www.bbc.co.uk/history/trail/victorian_britain/earning_a_living/working_life_censu 
s_01.shtml 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuskeystatisticsforenglandandwales/2012-12-11
http://www.bbc.co.uk/history/trail/victorian_britain/earning_a_living/working_life_census_01.shtml


 

 

 

Creu capsiwl amser 
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6 

Blwyddyn 6 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 

Meysydd dysgu a phrofiad: Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd 

Ysgrifennu:
• Geirfa, sillafu, gramadeg
• Cynllunio a threfnu at wahanol ddibenion, ar 

gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a chyd-destunau 

Gofynnwch i'r plant ysgrifennu llythyr at blentyn yn y dyfodol. 

Gallent gynnwys manylion am eu bywydau bob dydd, eu diddordebau, eu hoff lyfrau, 
gemau a ffilmiau a'r hyn y maent yn ei astudio yn yr ysgol. Gallent hefyd gynnwys 
geiriau y maent yn eu defnyddio gyda'u ffrindiau (y rhai sy'n briodol!) na fyddai pobl yn 
y dyfodol o bosibl yn gyfarwydd â nhw (fel geiriau cyfoes a ffasiynol, y mae eu hystyr 
wedi newid dros y blynyddoedd). Gallent gynnwys cwestiynau i'r darllenydd hefyd. 

Gofynnwch i'r plant ystyried beth sy'n bwysig iddynt. Gallai'r plant ysgrifennu am eu 
gobeithion a'u dymuniadau i'r dyfodol ar eu cyfer nhw, eu teuluoedd a'r byd. 

Creu capsiwl amser 
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER CAM CYNNYDD 1 

Cam 
cynnydd 1

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD: 

Meysydd dysgu a phrofiad: Celfyddydau mynegiannol (Celf); Ieithoedd, llythrennedd 
a chyfathrebu 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd 
Ysgrifennu:
• Cynllunio a threfnu at wahanol ddibenion, ar gyfer gwahanol 

gynulleidfaoedd a chyd-destunau 

Cymhwysedd 
digidol 

Cynhyrchu:
• Creu cynnwys digidol 

Creu neu adeiladu peiriant amser gyda'r plant i deithio i'r dyfodol. Unwaith y byddwch 
wedi cyrraedd y dyfodol hwn, meddyliwch am yr hyn y gallech ei weld neu gael profiad 
ohono. Beth allai fod yn wahanol? Sut y byddai pobl yn teithio o bosibl? A fydd yr ysgol 
yr un fath? 

Dychmygwch eich bod am rannu gwybodaeth am eich bywyd heddiw â phobl yn y 
dyfodol. Beth fyddech chi am ei ddweud wrthyn nhw neu ei ddangos iddyn nhw? 

Tynnwch luniau a gwnewch nodiadau i'w gosod mewn capsiwl amser fel y gall plant ei 
ddarganfod yn y dyfodol. Gallai'r plant recordio a chadw negeseuon hefyd a rhoi 
gwybod i blant y dyfodol ble y gallant ddod o hyd iddynt ar-lein. 
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Ein 
Capsiwl Amser 

Gan: 

Claddwyd: 

I'w agor yn 2121! 
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