
Gwers 12: Gadewch i ni gyfrif 
ein hardal leol, rhan 2 

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: Meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Cynllunio a threfnu 
Sgiliau trawsgwricwlaidd: Cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol 

CYFLWYNIAD 
Yn ystod ein gwersi blaenorol, rydym wedi dysgu pa mor bwysig yw'r cyfrifiad er mwyn 
helpu'r llywodraeth, busnesau lleol ac elusennau i wybod beth mae'r boblogaeth yn ei 
wneud heddiw, er mwyn iddynt allu cynllunio ar gyfer y dyfodol. Yn Gadewch i ni Gyfrif 
ein hardal leol, rhan 1, gwnaethom gynnal ein cyfrifiadau ein hunain drwy gyfrif 
amrywiaeth o bethau yn ein hardal leol. 

Gweithgaredd ysgol gyfan yw'r gweithgaredd hwn sy'n dilyn Rhan 1 o'r wers hon. Yn 
ystod y gweithgaredd hwn, gall eich plant greu arddangosfa wal liwgar, gan gynnwys 
siartiau, graffiau a lluniau, o'r eitemau a gafodd eu cyfrif ar Ddiwrnod Gadewch i ni 
Gyfrif! Gallwch dynnu lluniau o'r arddangosfa hon a chymryd rhan yng nghystadleuaeth 
Gadewch i ni Gyfrif! Cofiwch – gallech ennill gwerth £1000 o gyfarpar ar gyfer eich 
ysgol! Gweler gwefan Gadewch i ni Gyfrif! (www.gadewchinigyfrif.org.uk) am ragor 
o wybodaeth. 
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Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, rhan 2 
TROSOLWG O'R WERS 
Mae'r wers hon yn dilyn Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, rhan 1. Yn ystod y wers hon, 
bydd y plant yn ystyried canlyniadau eu harolwg o'u gwers flaenorol, a, gan 
ddefnyddio'r canlyniadau hyn, byddant yn archwilio daearyddiaeth ardal leol eu hysgol. 
Byddant yn dysgu am adeiladau a thirnodau pwysig a'r amgylchedd lleol. 

Bydd y plant yn gwneud arsylwadau am yr ardal nawr ac yn y gorffennol, gan gysylltu 
hyn â data'r cyfrifiad. 

Yn dilyn y gweithgaredd hwn, byddant yn gwneud modelau neu luniau er mwyn creu 
arddangosfa ysgol gyfan. 

Wedyn gallwch lanlwytho llun o'r arddangosfa i wefan Gadewch i ni Gyfrif! 
(www.gadewchinigyfrif.org.uk) a chofiwch – gallech ennill gwobr gwerth £1,000 
o gyfarpar ar gyfer eich ysgol! 

AMCANION DYSGU 
Gwneud arsylwadau am ddaearyddiaeth ein hardal leol. 
Creu gwaith celf yn seiliedig ar ein hardal leol. 

PRIF EIRFA 
Daearyddiaeth, tirnodau, arsylwi, arolwg 

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH 
• Y canllaw i athrawon ar ddefnyddio gwefan Nomis i ddod o hyd i ddata'r cyfrifiad ar 

gyfer ardal leol eich ysgol. (Mae'n bosibl y byddwch am chwilio data'r cyfrifiad yn 
yr 'adroddiad Ardal Leol' cyn eich gwers a chreu taflen ffeithiau sy'n ymwneud ag 
ardal eich ysgol ar gyfer y dosbarth.) 

• Mae'n bosibl y byddwch am wneud eich gwaith ymchwil eich hun ar ddaearyddiaeth 
a hanes yr ardal leol er mwyn paratoi ar gyfer y wers, er enghraifft, o lyfrgelloedd ac 
amgueddfeydd lleol. 

• Map(iau) o'r ardal leol. 

• Deunyddiau celf. 

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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Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, 
rhan 2 

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); 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. Yn dilyn eu taith gerdded o amgylch yr ardal leol (ar Ddiwrnod Gadewch i ni Gyfrif!), 
anogwch y plant i drafod yr hyn y gwnaethant ei ddarganfod. Gofynnwch iddynt 
drafod eu hymatebion emosiynol i'r hyn a welsant, a hefyd i'r hyn a glywsant ac y 
gwnaethant ei arogleuo. A oedd yna leoedd yr oeddent am dreulio mwy neu lai o 
amser ynddynt? A pham? 

Gall y plant rannu eu canfyddiadau â dosbarthiadau eraill. 

Defnyddiwch unrhyw luniau i annog trafodaethau. Trafodwch y gwahaniaethau yr 
arsylwyd arnynt mewn gwahanol leoliadau: beth oedd yn edrych, yn swnio neu'n 
arogleuo'n wahanol? A wnaethant arsylwi ar unrhyw nodweddion tebyg, ac os felly, 
beth? Beth am o gymharu â lleoedd eraill cyfarwydd? 

A yw'n arogleuo'n wahanol yn yr haul neu'r glaw, yn yr haf neu'r gaeaf, mewn lleoliad 
trefol neu wledig? Trafodwch y rhesymau posibl dros y gwahaniaethau hyn. 

Gallech drafod y mathau o adeiladau, oedran yr adeiladau, defnydd tir, y mathau o 
gerbydau a'u niferoedd, nodweddion daearyddiaeth ffisegol, gan gynnwys mannau 
gwyrdd, a thirlun: llethrau, bryniau, afonydd. 

2. Gofynnwch i'r plant ystyried sut roedd pethau'n wahanol yn y gorffennol neu sut y 
gallent fod yn wahanol yn y dyfodol. Beth yr hoffent weld mwy (neu lai) ohono yn y 
dyfodol? A fyddai hynny yr un peth ar gyfer pob carfan o gymdeithas? Defnyddiwch 
luniau, mapiau a ffilm o'r gorffennol i ychwanegu at yr arsylwadau a'r cymariaethau y 
gall y plant eu gwneud. 

A oes unrhyw gyfrifiadau yr hoffai'r plant eu hychwanegu? 
Neu unrhyw beth yr hoffai'r plant ei newid neu ei dynnu oddi yno? 

Trafodaethau pellach â'r plant hŷn: A ydynt o'r farn bod cyfrif uchel o ran bysiau yn 
beth da neu'n beth drwg? Gall y ddau fod yn wir neu mae'n bosibl nad yw'r naill na'r 
llall yn wir. Gallai'r trafodaethau gynnwys themâu fel llygredd, newid yn yr hinsawdd, 
hygyrchedd, cydraddoldeb, diogelwch. Anogwch a chefnogwch y plant i roi rhesymau 
dros eu safbwynt. Os gwelsant sbwriel wrth gerdded, pwy sy'n gyfrifol am gael 
gwared arno? 
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Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, 
rhan 2 

Cam 
cynnydd 2 

Cam 
cynnydd 3 

3. Gallai'r plant roi trefn ar y lluniau i greu llinell amser neu eu rhoi mewn categorïau. 
Rhowch un ddelwedd ar bob bwrdd a gofynnwch i'r plant symud o amgylch y 
dosbarth, gan ychwanegu sylwadau neu labeli at y lluniau. Gofynnwch iddynt roi trefn 
ar y lluniau o ran eu hymateb emosiynol, beth roeddent yn ei hoffi neu nad oeddent 
yn ei hoffi. Gofynnwch i bob bwrdd roi adborth i'r dosbarth. Beth pe byddent yn 
ailadrodd y gweithgaredd gan ddefnyddio dulliau chwarae rôl? Gallent esgus eu bod 
yn rheolwr siop, rhiant â chadair wthio neu blentyn bach, beiciwr, cadwraethwr, 
swyddog cynllunio tref ac ati. Sut y gallai fod yn wahanol? 

4. Edrychwch ar lun gyda'r plant a thrafodwch beth y mae'n ei ddweud wrthynt. 
Gofynnwch i'r plant yng ngham cynnydd 3 a yw'r llun yn 'ffaith' yn eu barn nhw. 
Pam? A ellir defnyddio'r llun i ysgogi barn? Yn yr un modd ag y mae gan awdur 
ddiben a chynulleidfa benodedig, felly hefyd ffotograffydd; gall fod ar ffurf 
isymwybodol, gan fod pawb yn dueddol o fframio ein delweddau mewn ffordd 
gadarnhaol. (Er enghraifft, gallai llun o ffordd wag arwain at sylwadau bod y ffordd 
yn dawel neu efallai mai ffordd bengaead yw'r ffordd ac nad oes llawer o draffig yn 
teithio ar ei hyd. Ond beth os dywedir wrthym wedyn bod y llun wedi'i gymryd yn 
gynnar iawn yn y bore?) Y syniad yw ystyried i ba raddau y gall llun roi gwybodaeth 
lawn a ffeithiol i ni am y gorffennol neu'r presennol a pha safbwyntiau y gall un llun 
eu hysgogi, gyda gwybodaeth gyd-destunol neu hebddi. Gofynnwch i'r plant feddwl 
am yr hyn y byddai'r ffotograffydd yn ei weld o'r cyfeiriad arall. 

5. Lluniwch fodelau neu baentiadau sy'n dangos nodweddion yr ardal leol y mae'r 
plant wedi arsylwi arnynt. Manteisiwch ar y cyfle hwn i drafod pa fath o olwg fydd 
ar yr ardal o bosibl yn y dyfodol? Pa mor gyflym y gallai'r newidiadau hyn ddigwydd? 
Gyda'r plant hŷn, ystyriwch y gwahanol adeiladau ar stryd fawr neu yn eu hardal 
leol. Er enghraifft: gallent gategoreiddio adeiladau fel adeiladau preswyl, 
diwydiant/busnes neu siopau manwerthu. Os oes rhywbeth ar goll, gall fod yn 
bwysig o hyd. Esboniwch i'r plant fod cyfrif o sero yn bwysig at ddibenion data. 

• Os bydd y plant yn meddwl bod rhywbeth ar goll, a fyddent yn hoffi ei weld yn 
y dyfodol? 

• Beth y byddai'r plant yn hoffi gweld mwy neu lai ohono? 

• A fydd mwy neu lai o geir yn y dyfodol? I bwy y mae hynny o fudd? 
A yw'n beth gwael i unrhyw un? 

• Pam bod mwy o geir nawr o gymharu ag 20 mlynedd yn ôl? 
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6. Wedyn gall y plant drefnu'r darnau o waith celf 
ar fap er mwyn creu arddangosfa o'r ardal, yn 
dangos pa leoedd ac adeiladau sydd wedi newid 
dros amser. Tynnwch amlinelliad syml o'r prif 
ffyrdd, y llwybrau a nodweddion eraill yr ardal y 
gwnaethoch gerdded drwyddi. Nid oes angen i'r 
map fod yn fanwl nac yn fap wed'i argraffu. Caiff 
y manylion eu hychwanegu wrth i'r plant 
ychwanegu eu gwaith celf. 

Wedyn, gall y plant roi eu gwaith celf ar y map. 
Fel arall, gallech ddefnyddio pin a chortyn i nodi'r 
lle ar y map ac wedyn rhoi'r modelau neu'r lluniau 
wrth ymyl y map. Dylech gynnwys eich pictogramau 
a'ch siartiau bar i ddangos sut y mae lleoedd 
gwahanol yn amrywio. 

7. Cymerwch ran yng nghystadleuaeth Gadewch i ni 
Gyfrif! Cyfunwch holl waith celf, siartiau, graffiau a 
mapiau'r plant i greu arddangosfa ysgol gyfan 
liwgar, y gellir ei chyflwyno fel rhan o gystadleuaeth 
Gadewch i ni Gyfrif! Gallwch lanlwytho eich prif lun 
o'r arddangosfa a hyd at bum delwedd ategol o'ch 
Diwrnod Gadewch i ni Gyfrif!, yn ogystal â fideo os 
byddwch am wneud hynny. Cofiwch, gallai eich 
ysgol ennill gwerth £1,000 o gyfarpar, a bydd yr 
ysgol fuddugol hefyd yn cyhoeddi poblogaeth 
Cymru a Lloegr yng Nghyfrifiad 2021 (gweler 
gwefan Gadewch i ni Gyfrif! am ragor o fanylion)! 
Gallai'r cyngor ysgol fod yn genhadon ar gyfer y 
gweithgaredd hwn. 

Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, 
Cam 

cynnydd 2 

Cam 
cynnydd 3 
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Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, 
rhan 2 

GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6 

Blwyddyn 6 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 

Rhifedd 
Rhif: 
• Cydberthnasau o fewn y system rhif 
• Cyfrifo 

Gall y plant ddefnyddio'r data a gasglwyd ganddynt am yr eitemau y gwnaethant eu 
cyfrif yn eu hardal leol er mwyn cymharu symiau, gan gynnwys edrych ar gymhareb. 

Gallai'r plant gymharu drwy ddweud bod un swm yn fwy neu'n llai nag yr oedd a nodi 
faint yn fwy neu'n llai. Gallent hefyd ystyried ar ba gyfradd y mae'r swm wedi cynyddu – 
gan edrych ar y gydberthynas mewn ffordd luosiadol. Er enghraifft, gallent edrych i 
weld a yw'r nifer ddwywaith cymaint, hanner cymaint eto neu draean cymaint eto. 

Gallai'r plant greu darluniadau neu fapiau ar raddfa o ardaloedd gerllaw'r ysgol. Gellir 
eu hychwanegu at yr arddangosfa ysgol gyfan, a'u cynnwys wrth gymryd rhan yng 
nghystadleuaeth Gadewch i ni Gyfrif! 

Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, 
rhan 2 

Gweithgareddau ar gyfer cam cynnydd 1 

Cam 
cynnydd 1 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 

Meysydd dysgu a phrofiad: Celfyddydau mynegiannol (Celf); Dyniaethau (Hanes; 
Daearyddiaeth); Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu 
Sgiliau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd 

Gall plant, staff – a rhieni/gofalwyr – fynd am dro gan ddechrau o'r ystafell ddosbarth. 

Ar hyd y ffordd, siaradwch â'r plant am yr hyn y byddwch yn sylwi arno o'ch cwmpas. 
Trafodwch leoedd sy'n gyfarwydd a lleoedd sy'n newydd iddynt. 

Wrth i chi gerdded, tynnwch luniau a fideos. Gallwch eu defnyddio i ysbrydoli gwaith 
ysgrifennu a lluniau i'w hychwanegu at arddangosfa'r ysgol. 

Gellir cyflwyno lluniau o arddangosfa'r ysgol er mwyn cymryd rhan yng nghystadleuaeth 
Gadewch i ni Gyfrif! Cofiwch, gallai eich ysgol ennill gwerth £1,000 o gyfarpar (gweler 
gwefan Gadewch i ni Gyfrif! am ragor o fanylion)! 

6 


	Gwers 12: Gadewch i ni gyfrif ein hardal leol, rhan 2 
	CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
	Camau cynnydd 1, 2 a 3 

	CYFLWYNIAD 
	Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, rhan 2 
	TROSOLWG O'R WERS 
	AMCANION DYSGU 
	PRIF EIRFA 
	BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH 

	Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, rhan 2 GWEITHGAREDDAU AR GYFER CAMAU CYNNYDD 2 A 3 
	CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 
	Sgiliau trawsgwricwlaidd 
	Llythrennedd 
	Rhifedd 



	Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, rhan 2 GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6 
	CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 
	Rhifedd 


	Gadewch i ni Gyfrif ein hardal leol, rhan 2 Gweithgareddau ar gyfer cam cynnydd 1 
	CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 



