Gwers 1: Beth yw'r cyfriﬁad?
YSTOD OEDRAN Cynradd
AMSER 30 – 45 munud
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD
Camau cynnydd 1, 2 a 3
Meysydd dysgu a phroﬁad: Dyniaethau (Hanes): Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu;
Mathemateg a rhifedd; Celfyddydau mynegiannol (Celf); Gwyddoniaeth a thechnoleg
Sgiliau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd; Rhifedd; Cymhwysedd digidol
Themâu trawsbynciol: Cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
CYFLWYNIAD
Mae'r cyfriﬁad yn cyfrif yr holl bobl a chartreﬁ yng Nghymru a Lloegr. Mae'n creu ciplu
o fywyd, yn seiliedig ar dai, cyﬂeusterau, swyddi, trafnidiaeth, oedrannau pobl a'r
ieithoedd a gaiﬀ eu siarad. Cynhaliwyd y cyfriﬁad cyntaf yn 1801, ac mae wedi ei gynnal
bob 10 mlynedd ers hynny (ac eithrio 1941 oherwydd yr Ail Ryfel Byd). Cynhaliwyd y
cyfriﬁad diwethaf ar 27 Mawrth 2011. Gan ei fod yn gofyn yr un cwestiynau am bawb ar
yr un pryd, mae'r cyfriﬁad yn rhoi darlun manwl o'r boblogaeth gyfan. Mae hyn yn ei
gwneud hi'n hawdd cymharu bywyd mewn gwahanol rannau o Gymru a Lloegr. Gan ei
fod yn cael ei gynnal bob deng mlynedd, mae'n ei gwneud hi'n hawdd gweld sut mae
bywyd yn newid dros amser.
Mae'r cyfriﬁad yn bwysig i bawb gan fod y wybodaeth sy'n deillio ohono yn galluogi
llywodraeth ganolog a llywodraeth leol, busnesau ac elusennau i gynllunio ar gyfer
gwasanaethau hanfodol y wlad, megis ysgolion, tai, trafnidiaeth a gofal iechyd. Mae'r
cyfriﬁad hefyd yn ddogfen hanesyddol bwysig gan ei fod yn ein galluogi i weld sut mae
bywyd yn y DU wedi newid dros unrhyw gyfnod yn ystod y cyfnod o dros 200 mlynedd
y mae wedi cofnodi gwybodaeth ar ei gyfer. Mae'n dangos i ni sut mae amodau
byw, swyddi a theuluoedd wedi newid. Dyna pam ei bod mor bwysig i bob oedolyn
ei gwblhau!

Cynhelir y cyfriﬁad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Ei gwaith yw dod o hyd i
wybodaeth a dadansoddi ystadegau am boblogaeth, cymdeithas ac economi Cymru
a Lloegr.
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Beth yw'r cyfriﬁad?
TROSOLWG O'R WERS
Diben y wers hon yw i blant ddysgu beth yw'r cyfriﬁad, a defnyddio gwefan cronfa ddata
SYG, Nomis, i archwilio data am ardal leol yr ysgol o gyfriﬁadau'r gorﬀennol.
Bydd y plant yn creu posteri, delweddau, graﬃau neu destunau gwybodaeth er mwyn
rhannu'r hyn y maent yn ei ddysgu.
AMCANION DYSGU
Datblygu ymwybyddiaeth o'r cyfriﬁad.
Dadansoddi data.
Trafod yr hyn y mae'r data yn ei ddweud
wrthym am hanes ein hardal leol.
PRIF EIRFA
Cyfriﬁad, arolwg, poblogaeth, cwestiwn, data

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH
Y canllaw i athrawon ar ddefnyddio 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 gwersi a chreu taﬂen ﬀeithiau sy'n ymwneud
ag ardal eich ysgol, ar gyfer y dosbarth.

• Papur, pensiliau, pennau ysgrifennu a phrenau mesur ac, os

byddwch yn dewis ei ddefnyddio, bapur sgwâr neu bapur graﬀ.

• Cyfriﬁaduron neu lechi os ydych am i'r plant chwilio drwy’r
data eu hunain.

Gallwch lawrlwytho'r cynllun gwers hwn, y siartiau PDF ategol
a'r sleidiau cyﬂwyniad PowerPoint o wefan Gadewch i ni Gyfrif!,
www.gadewchinigyfrif.org.uk.
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Beth yw'r cyfriﬁad?
GWEITHGAREDDAU AR GYFER CAMAU CYNNYDD 1 A 2
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Cam
cynnydd 1
Cam
cynnydd 2

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

Rhifedd

Siarad:
Cwestiynu

•

Ystadegau:
Cynrychioli data
Dehongli data

•
•

Sgiliau cyfannol: Creadigrwydd ac arloesedd
CYFLWYNIAD SYML
Mae'r cyfriﬁad yn cyfrif yr holl bobl yng Nghymru a Lloegr. Mae'n gofyn sawl cwestiwn,
fel ble mae pobl yn byw, pa swyddi sydd ganddynt, pa ieithoedd y maen nhw'n eu siarad,
faint o geir sydd ganddynt. Mae’r cyfriﬁad yn gofyn yr holl gwestiynau hyn er mwyn i ni
wybod faint o bobl sydd yna. Mae hyn yn helpu'r llywodraeth i wneud yn siŵr bod digon
o bethau sy'n bwysig i ni, fel ysgolion ac ysbytai, ar gael lle bydd pobl eu hangen. Dyna
pam ei bod mor bwysig i bob oedolyn lenwi holiadur y cyfriﬁad.
1. Efallai y bydd y plant am drafod beth yw cwestiynau, a pham rydym yn eu gofyn.
Gall y plant holi cwestiynau i’w gilydd, megis:
Beth yw eich hoﬀ liw?
Beth yw eich hoﬀ degan?
Beth yw eich hoﬀ anifail?

•
•
•

2. Gall y plant osod sticeri, ticiau neu farciau cyfrif ar siartiau PDF (sydd ar gael i'w
lawrlwytho o wefan Gadewch i ni Gyfrif! (www.gadewchinigyfrif.org.uk) i ddangos
eu hatebion.
3. Gan ddefnyddio'r templed gwag, gofynnwch i'r dosbarth feddwl am gwestiwn arall
y byddai pob un ohonynt yn hoﬃ ei ateb.
4. Os oes dosbarth arall yn y grŵp blwyddyn, efallai y byddwch am gymharu
atebion y ddau ddosbarth.
Gweithgareddau ar gyfer cam cynnydd 2
1. Rhannwch ddata am eich ardal leol â'r plant. Trafodwch sut mae pethau
wedi newid dros y blynyddoedd. Mae'r cyfriﬁad yn ein helpu i wybod am
y ﬀeithiau hyn.
2. Gofynnwch i'r plant greu posteri. Gallai'r posteri hyn ddangos
pam ei bod yn bwysig iawn i oedolion lenwi holiadur y cyfriﬁad.
Mae cynllun y wers hefyd ar gael, ynghyd â siartiau PDF ategol a
sleidiau PowerPoint y gellir eu golygu, o wefan Gadewch i ni Gyfrif!,
www.gadewchinigyfrif.org.uk.
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Beth yw'r cyfriﬁad?

Cam
cynnydd 3

GWEITHGAREDDAU AR GYFER CAM CYNNYDD 3
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:
Meysydd dysgu a phroﬁad: Dyniaethau (Hanes): Mathemateg a rhifedd; Gwyddoniaeth
a thechnoleg
Sgiliau trawsgwricwlaidd

Rhifedd

Cymhwysedd
digidol

Ystadegau:
Cynrychioli data
Dehongli data

•
•

Data a meddwl cyfriﬁadurol:
Data a llythrennedd gwybodaeth

•

1. Dechreuwch drwy sôn wrth y plant am y cyfriﬁad (gallwch ddefnyddio'r sleidiau
PowerPoint a ddarperir ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! er mwyn gwneud hyn). Gallech
ddechrau drwy ofyn i'r dosbarth a oes unrhyw un ohonynt eisoes yn gwybod am y
cyfriﬁad a dod o hyd i faint y maent yn ei wybod.
2. Rhannwch ddata blaenorol y cyfriﬁad am ardal leol yr ysgol (gan ddefnyddio Nomis).
Gall hyn ganolbwyntio ar y boblogaeth, nifer yr oedolion, nifer y plant neu nifer y ceir.
Gofynnwch i'r plant lenwi Siart 1 (sydd ar y cyﬂwyniad PowerPoint a/neu'r siart PDF
o wefan Gadewch i ni Gyfrif!), gan ddefnyddio data o Gyfriﬁad 2011 ar y canlynol:
Nifer y plant rhwng 0 a 4 oed
Nifer y plant rhwng 5 a 7 oed
Nifer yr oedolion rhwng 20 a 24 oed

•
•
•

Gallai’r plant ddefnyddio'r cyfarwyddiadau i chwilio am ddata eu hunain, a gwneud
nodiadau ar y data y maent yn dod o hyd iddynt. Gallent hefyd gymharu data Cyfriﬁad
2011 â data Cyfriﬁad 2001 a llenwi Siart 2 (gan ddefnyddio'r cyﬂwyniad PowerPoint
a/neu'r siart PDF o wefan Gadewch i ni Gyfrif!). Gallent hefyd gymharu gwahanol
fandiau oedran a llenwi Siart 3 (gan ddefnyddio'r cyﬂwyniad PowerPoint a/neu'r siart
PDF o wefan Gadewch i ni Gyfrif!).

3. Trafodwch yr hyn mae’r plant wedi sylwi arno ynglŷn â data’r ardal leol. Ewch ati i
drafod syniadau ynghylch newidiadau dros amser mewn hanes. A fyddai’r niferoedd
yr un fath heddiw, yn eu barn nhw? Pam? A fyddai'r niferoedd yr un
fath 40 mlynedd yn ôl, yn eu barn nhw? Beth am 20 mlynedd yn
y dyfodol?
4. Gofynnwch i'r plant greu posteri, graﬃau, tablau, siartiau cylch
neu ﬀeithluniau i gynrychioli'r data am eu hardal leol. Gallai'r
posteri atgoﬀa pawb i lenwi holiadur y cyfriﬁad.
Gallwch lawrlwytho'r cynllun gwers hwn, y siartiau PDF ategol
a'r sleidiau cyﬂwyniad PowerPoint o wefan Gadewch i ni Gyfrif!,
www.gadewchinigyfrif.org.uk.
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Beth yw'r cyfriﬁad?

Blwyddyn 6

GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:
Meysydd dysgu a phroﬁad: Dyniaethau (Hanes): Mathemateg a rhifedd; Gwyddoniaeth
a thechnoleg
Sgiliau trawsgwricwlaidd

Llythrennedd

Rhifedd

Cymhwysedd
digidol

Ysgrifennu:
Cynllunio a threfnu at wahanol ddibenion, ar gyfer gwahanol
gynulleidfaoedd a chyd-destunau

•

Ystadegau:
Cynrychioli data

•

• Dehongli data

Data a meddwl cyfrifiadurol:
Data a llythrennedd gwybodaeth

•

Gofynnwch i'r plant ymchwilio i beth yw’r cyfrifiad, ei hanes a'i ddiben, pam ei fod mor
bwysig, a dwyn eu canfyddiadau ynghyd mewn testun gwybodaeth. Gallent hefyd
gynnwys data allweddol am ardal leol yr ysgol gan ddefnyddio gwefan Nomis i chwilio
drwy’r gronfa ddata.
Yn eu gwaith ymchwil ac ysgrifennu, byddant yn gwneud y canlynol:
Nodi’r gynulleidfa ar gyfer y testun ysgrifenedig a’i ddiben, gan ddewis y ffurf
Briodol a defnyddio gwaith ysgrifennu tebyg arall fel modelau ar gyfer eu gwaith
eu hunain.
Dewis gramadeg a geirfa briodol, gan ddeall sut y gall dewisiadau o'r.
Fath newid a gwella ystyr.
Defnyddio ystod eang o ddyfeisiau i greu cydlyniad o fewn ac ar draws paragraffau.

•
•
•
•
•

DOLENNI DEFNYDDIOL
Sut i gael gafael ar ddata Cyfrifiad 2011 a 2001 yn Nomis (Cyfeiriwch at y canllaw
i ddefnyddwyr a ddarperir)
https://gadewchinigyfrif.org.uk/adnoddau-ar-gyfer-athrawon/cyrchu-data-lleol-yng
hylch-y-cyfrifiad/
Beth yw'r cyfrifiad? Rhagor o fanylion am y cyfrifiad diwethaf yn 2011 (gan y
Swyddfa Ystadegau Gwladol)
www.ons.gov.uk/census/2011census/howourcensusworks/aboutcensuses/whatisa
census
Cyfrifiad 2011: Ystadegau Allweddol ar gyfer Cymru a Lloegr
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/popula
tionestimates/bulletins/2011censuskeystatisticsforenglandandwales/2012-12-11
Rhagor o wybodaeth am gofnodion cyfrifiad hanesyddol yn yr Archifau Gwladol
www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/census-rec
ords/

Mae cynllun y wers hefyd ar gael, ynghyd â siartiau PDF ategol a sleidiau PowerPoint y
gellir eu golygu, o wefan Gadewch i ni Gyfrif!, www.gadewchinigyfrif.org.uk.
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Beth yw'r cyfriﬁad? Siart 1
Gadewch i ni gyfrif y boblogaeth yn
ardal leol ein hysgol o Gyfrifiad 2011
Cwblhewch yr atebion ar y siart isod.

Y boblogaeth yn ardal leol ein hysgol
Plant rhwng 0 a 4 oed

Plant rhwng 5 a 7 oed

Oedolion rhwng 20 a 24 oed

Arall

O Gyfrifiad 2011

Beth yw'r cyfriﬁad? Siart 2
Gadewch i ni gyfrif y boblogaeth yn ardal leol ein
hysgol: Cymharwch y data o Gyfrifiad 2011 a 2001
Ewch ati i gymharu'r bandiau oedran o flynyddoedd gwahanol
y cyfrifiad ac yna rhowch yr atebion yn y siart isod.

Y boblogaeth yn ardal leol ein hysgol
Plant rhwng 0 a 4 oed

Plant rhwng 5 a 7 oed

Oedolion rhwng 20 a 24 oed

Arall

O Gyfrifiad
2011

O Gyfrifiad
2001

Beth yw'r cyfriﬁad? Siart 3
Gadewch i ni gyfrif y boblogaeth yn ardal leol ein
hysgol o Gyfrifiad 2011 a 2001 (bandiau oedran gwahanol).
Ewch ati i gymharu‛r bandiau oedran o flynyddoedd gwahanol
y cyfrifiad ac yna rhowch yr atebion yn y siart isod

Y boblogaeth yn ardal leol ein hysgol
Plant rhwng 8 a 9 oed

Plant rhwng 10 a 14 oed

Oedolion rhwng 30 a 44 oed.

Arall

O Gyfrifiad
2011

O Gyfrifiad
2001

Beth yw'r cyfriﬁad? Siart 4
Gadewch i ni gyfrif ein hoff liwiau!
Rhowch sticeri, ticiau neu farciau rhifo ar y siart, yna cyfrwch
i weld beth yw'r lliw mwyaf poblogaidd!

Coch
Glas
Melyn
Gwyrdd
Porffor
Oren
Pinc
Brown
Arall

Cyfanswm

Beth yw'r cyfriﬁad? Siart 5
Gadewch i ni gyfrif ein hoff anifeiliaid!
Rhowch sticeri, ticiau neu farciau rhifo ar y siart, yna cyfrwch
i weld beth yw'r anifail mwyaf poblogaidd!

Ci
Cath
Cwningen
Bochdew
Mochyn
Cwta
Parot
Pysgodyn
Aur
Ceffyl
Arall

Cyfanswm

Beth yw'r cyfriﬁad? Siart 6
Gadewch i ni gyfrif ein hoff degannau!
Rhowch sticeri, ticiau neu farciau rhifo ar y siart, yna cyfrwch
i weld beth yw'r tegan mwyaf poblogaidd!

Tedi
Car
Trên
Lego/
duplo
Doli
Rhedeg
marblen
Deinosor
Uncyrn
Arall

Cyfanswm

Beth yw'r cyfriﬁad? Siart 7
Gadewch i ni Gyfrif …!
Cyfanswm

Beth yw'r cyfriﬁad?
Taflen Atebion yr Athro.
Y Boblogaeth yn Ardal Leol ein Hysgol

O Gyfrifiad 2011

Plant rhwng 0 a 4 oed
Plant rhwng 5 a 7 oed
Oedolion rhwng 20 a 24 oed
Y Boblogaeth yn Ardal Leol ein Hysgol

O Gyfrifiad 2011

O Gyfrifiad 2001

O Gyfrifiad 2011

O Gyfrifiad 2001

Plant rhwng 0 a 4 oed
Plant rhwng 5 a 7 oed
Oedolion rhwng 20 a 24 oed
Y Boblogaeth yn Ardal Leol ein Hysgol
Plant rhwng 8 a 9 oed
Plant rhwng 10 a 14 oed
Oedolion rhwng 30 a 44 oed

