
Gwers 11: Gadewch i ni gyfrif 
ein hardal leol, rhan 1 

YSTOD OEDRAN Cynradd 
AMSER 1 – 2 awr 
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Camau cynnydd 1, 2 a 3 
Meysydd dysgu a phrofiad: Celfyddydau Mynegiannol (Celf), Dyniaethau (Hanes; 
Daearyddiaeth), Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Mathemateg a rhifedd 
Sgiliau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd, Rhifedd 
Sgiliau cyfannol: Cynllunio a threfnu 
Themâu trawsbynciol: Cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol 

CYFLWYNIAD 
Caiff y cyfrifiad ei gynnal bob 10 mlynedd. Mae'n cyfrif pobl a chartrefi. Mae'n cyfrif faint 
o bobl sy'n gweithio mewn swyddi gwahanol. Mae'n cyfrif yr holl ffyrdd gwahanol mae 
pobl yn teithio i'r gwaith. Mae'r cyfrifiadau hyn yn bwysig iawn gan eu bod yn galluogi'r 
llywodraeth, busnesau ac elusennau gynllunio ar gyfer gwasanaethau pwysig, fel 
ysbytai, tai ac ysgolion. Yn ystod y wers hon, byddwn yn gwneud ein cyfrifiadau ein 
hunain yn ein hardal leol. 

TROSOLWG O'R WERS 
Dyma weithgaredd ysgol gyfan i archwilio'r 
ardal leol a dechrau cyfrif! Dewsiwch ddiwrnod 
Gadewch i ni Gyfrif! arbennig ar gyfer eich ysgol. 
Rhowch wybod i'r plant a'u teuluoedd am y 
diwrnod ymlaen llaw, er mwyn i chi allu cael 
cynifer o wirfoddolwyr â phosibl! 

AMCANION DYSGU 
Gwneud arsylwadau am ddaearyddiaeth eich 
ardal leol. 
Cynllunio beth y byddwch yn ei gyfrif gyda'r plant. 
Creu arddangosfeydd a gwaith celf yn seiliedig 
ar eich ardal leol. (Cofiwch, gallai cyflwyno'r 
arddangosfeydd hyn fel rhan o gystadleuaeth 
Gadewch i ni Gyfrif! roi cyfle i'ch ysgol ennill 
gwerth £1,000 o gyfarpar!) 

PRIF EIRFA 
Daearyddiaeth, tirnodau, arsylwi, arolwg 
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Gadewch i ni gyfrif ein hardal leol, rhan 1 
Gweithgaredd ysgol gyfan 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 

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

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd Siarad: 
• Sgwrs gydweithredol 

Rhifedd 

Datblygu hyfedredd mathemategol:
• Dealltwriaeth gysyniadol 
Rhif: 
• Y system rhif 
Ystadegau:
• Casglu data
• Cynrychioli data 
• Dehongli data 

1. Trafodwch pam eich bod yn gwneud hyn? Mae'n bosibl y byddwch yn darganfod rhai 
ffeithiau diddorol o ran sut mae pethau yn wahanol mewn gwahanol leoedd neu ar 
wahanol adegau o'r diwrnod, o'r wythnos neu hyd yn oed o'r flwyddyn. Cyflwynwch 
y cysyniad o gynnal arolwg, a gofnodir yn aml drwy ddefnyddio marciau cyfrif. 

2. Cynlluniwch beth y byddwch yn ei gyfrif gyda'r plant. 
A fydd pob grŵp yn cyfrif yr un peth? A fydd y 
grwpiau yn cyfrif eitemau unigol (coed) neu eitemau 
lluosog (mathau o gerbydau). 

3. Dewiswch unrhyw eitemau sy'n rhoi cipolwg ar eich 
ardal leol a all amrywio mewn nifer o le i le. 
Defnyddiwch y tablau ar daflen y plant a'r sleid yn y 
cyflwyniad PowerPoint. Ni fydd rhai cyfrifiadau yn 
effeithiol yn eich ardal leol; er enghraifft, mae'n 
bosibl na fydd cyfrif eitemau unigol fel coed, er yn 
ystadegol ddilys, yn llwyddo i gynnal diddordeb y 
plant os bydd y niferoedd yn rhy isel. 

4. Ble y byddwch yn cynnal eich arolwg? A fyddwch yn 
cyfrif yn barhaus ar hyd 'trawslun' (llwybr penodedig) 
neu'n cynnal cyfrifiadau sefydlog ar wahân mewn 
gwahanol leoliadau? (Byddai'r ail ddull yn darparu 
setiau data lluosog a fyddai'n golygu y gellir eu 
cymharu pe byddent wedi'u cynnal dros gyfnod 
amser unfath.) 

5. Unwaith y byddwch wedi dewis beth i'w gyfrif a ble i 
gynnal eich arolwg, gofynnwch i'r plant beth y maent 
yn disgwyl dod o hyd iddo. Bydd yn ddiddorol 
cymharu eu disgwyliadau â'r hyn y byddant yn ei 
ddarganfod yn ystod eu harolwg. 
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Gadewch i ni gyfrif ein hardal leol, rhan 1 

6. Cynlluniwch rai pwyntiau aros (hyd at bump efallai) 
er mwyn tynnu lluniau ac archwilio pob lle gan 
ddefnyddio'r synhwyrau (beth y gellir ei weld, ei glywed 
a'i arogleuo) yn ystod eich arolwg. Bydd hyn hefyd yn 
helpu unrhyw grwpiau sy'n cynnal cyfrifiadau sefydlog 
lluosog. 

• Os byddwch yn cerdded drwy eich stryd leol, gallech 
aros wrth groesffordd neu wrth fynedfa'r ysgol. 

• Os byddwch yn cerdded ar hyd llwybr troed, gallech 
aros wrth giât neu wrth bob trydedd coeden. 

• Os byddwch yn cynnal eich arolwg ar dir eich ysgol, 
arhoswch yn yr iard chwarae neu wrth fynedfa'r ysgol. 

• Os na allwch adael adeilad yr ysgol, gallech hyd yn 
oed edrych allan o'r ffenestr i wahanol gyfeiriadau. 

Pan fyddwch yn dadansoddi eich canfyddiadau, bydd 
y plant yn gallu eu cymharu ac ystyried sut mae 
pethau'n wahanol mewn gwahanol leoliadau. 

7. Ystyriwch sut y bydd y plant yn cofnodi'r data o'u 
harolwg. Gall pob grŵp gydweithio er mwyn sicrhau 
y caiff ffotograffau eu cymryd wrth iddynt gerdded o 
amgylch. Ar ôl dychwelyd, gall y grwpiau ddylunio a 
chreu eu tabl neu siart eu hunain ac, unwaith eto, 
gydweithio er mwyn cwblhau eu harddangosfa. Yn yr 
achos hwn, dylai'r grwpiau fod yn fach (2-3) er mwyn 
cynnal diddordeb y plant. 

8. Wrth gerdded o amgylch er mwyn cynnal yr arolwg 
(naill ai yn yr ysgol neu allan yn eich ardal leol): 

• Cyfrwch yr eitemau y cytunwyd arnynt ym mhob pwynt. 

• Gofynnwch i'r plant ddefnyddio synhwyrau eraill hefyd: 
Beth y gallant ei glywed? A yw'r seiniau yn amrywio o le 
i le? Beth yw'r rhesymau posibl dros hynny? Beth y 
gallant ei arogleuo? A oes gwahanol arogleuon yn y 
gwahanol ardaloedd? Beth yw'r rhesymau posibl dros 
hynny? A yw'r plant yn cael gwahanol ymateb 
emosiynol (hoffi/ddim yn hoffi ac ati) at y gwahanol 
leoedd? Beth yw'r rhesymau posibl dros hynny? 

• A yw'r plant wedi nodi unrhyw dystiolaeth o newid? Gallai'r newid hwn fod yn 
dymhorol neu'n gysylltiedig â gwaith adeiladu neu ddatblygu. Gall fod yn seiliedig 
ar wybodaeth flaenorol am ardal gyfarwydd: er enghraifft, mae gan rai ffyrdd 
arwyddion 20mya erbyn hyn neu fe'u gwnaed yn addas i gerddwyr yn ddiweddar. 
Sut mae hyn yn gwneud i'r plant deimlo? A pham? 

• A oes llai o draffig ar un rhan o'u taith gerdded? A yw hyn yn ei gwneud hi'n dawelach? 
A fyddai hi bob amser felly, yn eu barn nhw? Beth yw eu hymateb emosiynol? 

• Trafodwch ffactorau negyddol: A oes unrhyw ffactorau sy'n ysgogi ymateb negyddol 
yn y plant? Er enghraifft, sbwriel, graffiti a baw cŵn. A yw'r tywydd yn dylanwadu ar y 
profiad o le? Beth arall allai ddylanwadu ar ein teimladau am le? 
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Gadewch i ni gyfrif ein hardal leol, rhan 1 
9. Cymharwch y data ar ôl dychwelyd i'r ystafell ddosbarth.

• Gofynnwch i'r plant a oedd yr hyn y gwnaethant ei ganfod yn cyfateb i'r hyn yr
  oeddent yn ei ddisgwyl? Er enghraifft, os yw'r plant yn cyrraedd yr ysgol yn y car  
  bob dydd, a'ch bod wedi gofyn iddynt pa mor brysur y byddent yn disgwyl i'r ffordd
  y tu allan i'r ysgol fod, mae'n bosibl y byddant yn dweud y byddent yn disgwyl iddi
  fod yn 'brysur' gan mai dyna yw eu profiad o'r lleoliad hwnnw. Fodd bynnag, ganol
  dydd, mae'n bosibl bod y ffordd yn llawer tawelach. A all y plant fynegi rhesymau
  dros y gwahaniaeth hwn? 

• A oes mwy o fysiau neu lai o fysiau ar wahanol adegau o'r dydd? Pam? 

• A yw'r iard chwarae yn dawelach yn ystod amser gwersi? Pam?

 Mae unrhyw wahaniaethau yn cynnig cyfle i drafod y rhesymau posibl. 

10. Gallech gysylltu hyn â data'r cyfrifiad a'r hanes lleol rydych eisoes o bosibl wedi'u
  hastudio mewn gwersi blaenorol. 

Gadewch i ni gyfrif ein hardal leol, 
rhan 1 

GWEITHGAREDDAU AR GYFER CAM CYNNYDD 3 

Cam
cynnydd 3 

Trafodwch beth y gallai'r plant fod am ei newid: Er enghraifft:
• A fyddent yn hoffi lleihau traffig? Sut y byddent yn gwneud hyn? 

Gall traffig achosi llygredd aer. Trafodwch ffyrdd o leihau llygredd aer â'r plant. 
• Llai o geir (lle y bo'n bosibl) 

• Annog pobl i ddiffodd eu hinjan pan na fyddant yn symud. 

• Lle y bo'n bosibl, annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

• Lle y bo'n bosibl, annog pobl i gerdded neu feicio. 

Trafodwch ymateb emosiynol y plant i'r canlynol: 
• Beth a welsant wrth gerdded 

• Beth a glywsant wrth gerdded

• Beth y gwnaethant ei arogleuo wrth gerdded 

Lluniwch bictogram neu siart cylch o'r cyfrifiadau. Cymharwch gyfrifiadau 
grwpiau gwahanol a thrafodwch y rhesymau dros unrhyw wahaniaethau. 

PICTOGRAM 

Pwnc Sawl gwaith y gwnaethoch eu gweld =2 

Ceir =2 

Cŵn =2 

Cathod 

Bysiau 

=2 

=2 

Faniau 
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Gadewch i ni gyfrif ein hardal leol, rhan 1 

Dehongliad: Mae'r pictogram ar y dudalen flaenorol yn 
dangos 14 car a 4 bws.
• Beth mae hyn yn ei olygu? 

• Ai dyna y byddai'r plant yn ei ddisgwyl? 

• A fyddai'r plant yn disgwyl i'r ffordd fod yn brysurach ar 
ddechrau a diwedd y dydd, yn hytrach na chanol y dydd? 

• Beth pe bai'r arolwg yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn? 

• Ble roedd y teithwyr yn teithio iddo o bosibl? 

Bydd y lluniau a'r arsylwadau o'r gweithgaredd hwn yn 
ddefnyddiol ar gyfer gwers 12, gadewch i ni gyfrif ein 
hardal Leol, rhan 2, pan fydd y plant yn cyfrannu lluniau a 
modelau er mwyn creu arddangosfa ysgol gyfan o'r ardal. 

Os yw'r adnodd Digimaps ar gael i'ch ysgol, efallai y gallai'r 
plant gymharu data o wahanol flynyddoedd. Bydd cymharu 
map cyfredol â map hanesyddol yn dangos i'r plant sut mae 
anheddiad wedi newid. Pryd mae eich ysgol yn ymddangos? 

Lanlwythwch ffotograffau neu fideo o'ch arddangosfa i 
wefan Gadewch i ni Gyfrif! (www.gadewchinigyfrif.org.uk), 
sy'n cynnig amrywiaeth o adnoddau er mwyn creu 
arddangosfa liwgar iawn. A – gallech ennill gwerth 
£1000 o gyfarpar ar gyfer eich ysgol! 

Gweler gwefan Gadewch i ni Gyfrif! am ragor o wybodaeth.   

PROSIECT DYSGU YN Y CARTREF: PROSIECT EIN 
HANES A'N DAEARYDDIAETH LLEOL 
Prosiect Hanes 
Rhowch brosiect dysgu yn y cartref ar gyfer yr ysgol 
gyfan i blant a theuluoedd sy'n gofyn iddynt 
ymchwilio i hanes eu cartref, stryd neu ardal. 
Gallai'r plant gyflwyno eu hymchwil ar ffurf ffilm, 
lluniau, sleidiau, model neu'n ysgrifenedig. 

Prosiect Daearyddiaeth 
Gofynnwch i'r plant edrych ar newidiadau dros 
amser: cynhaliwch yr un arolwg yn y bore, y 
prynhawn neu fin nos, neu cynhaliwch ail arolwg ar 
ddyddiad diweddarach. Bydd hyn yn rhoi gwahanol 
setiau o ddata i'r plant eu cymharu. Efallai y gallant 
hefyd gynnal arolwg mewn lleoliad amgen fel rhan 
o daith maes yn y dyfodol neu ar y stryd y maent yn 
byw arni fel rhan o'u gwaith dysgu yn y cartref. 

Cam cynnydd 3: Gofynnwch i'r plant greu graffiau 
bar yn dangos y lleoliad cyntaf a'r ail leoliad yn 
newid dros amser. 

Gallwch lawrlwytho'r cynllun gwers hwn a'r sleidiau 
cyflwyniad PowerPoint o wefan Gadewch i ni Gyfrif!, 
www.gadewchinigyfrif.org.uk. 
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