
 

Gwers 2: Y GIG a’r cyfrifiad 
YSTOD OEDRAN Cynradd Uwch 
AMSER 45 munud 
Camau cynnydd 1, 2 a 3 
Meysydd dysgu a phrofiad: Iechyd a lles; Dyniaethau (Hanes); Leithoedd, llythrennedd 
a chyfathrebu; Mathemateg a rhifedd; Gwyddoniaeth a thechnoleg (creu datrysiadau 
meddalwedd); Celfyddydau mynegiannol (Celf; Cerddoriaeth) 
Sgiliau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd; Rhifedd; Cymhwysedd digidol 

CYFLWYNIAD 
Bydd 2020 yn aros yn y cof am flynyddoedd lawer fel y flwyddyn y gwnaeth y 
coronafeirws (COVID-19) achosi pandemig byd-eang. Roedd yn rhaid i’r GIG ymateb yn 
gyflym i ofalu am y rhai hynny a oedd wedi dal yr haint newydd hwn. Bydd y wers hon 
yn edrych ar y GIG ac yn trafod y nyrsys enwog, Mary Jane Seacole a Florence 
Nightingale. Yn ogystal â bod yn nyrs, roedd Florence Nightingale yn ystadegydd hefyd. 

Sefydlwyd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 1948. Cyn sefydlu’r GIG, roedd yn rhaid i 
bobl dalu bob tro y byddent yn cael triniaeth gan feddyg neu nyrs. Ond ar 5 Gorffennaf 
1948, sefydlwyd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Ei nod oedd darparu gwasanaethau a 
fyddai am ddim pan fyddent yn cael eu defnyddio ac y byddai pawb – yn gyfoethog 
neu’n dlawd, yn ddyn, yn fenyw neu’n blentyn – yn gallu eu defnyddio, yn llawn 
neu'n rhannol. 

Mae’r GIG yn cynnwys ysbytai, canolfannau gofal 
iechyd, meddygfeydd, a’r holl bobl sy’n gofalu 
amdanoch os byddwch yn sâl neu’n anhapus. 
Mae’n bwysig cael y cyfleusterau hyn lle bo eu 
hangen fwyaf. 

Os rydym yn hapus ac yn iach, rydym yn debygol o 
fod yn hapus â'n bywydau. Ac os rydym yn iachach, 
rydym yn debygol o fod yn hapusach. Yn aml, mae 
hapusrwydd yn arwain at iechyd da ac mae iechyd 
da yn arwain at hapusrwydd. 

Er mwyn helpu’r GIG i gynllunio i ofalu am ein 
hiechyd meddwl a'n hiechyd corfforol, mae’r 
llywodraeth, elusennau a busnesau yn dibynnu ar 
wybodaeth o’r cyfrifiad. Dyna pam ei bod mor 
bwysig i oedolion gwblhau holiadur y cyfrifiad. 

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. 

1 



 

 

 

 

Y GIG a’r cyfrifiad 
TROSOLWG O'R WERS 
Diben y wers hon yw galluogi plant i ddefnyddio data i wneud penderfyniadau am sut i 
wella iechyd y boblogaeth yn eu hardal leol. 

Rydym hefyd yn ystyried sut y gallwn wella’r pethau sydd o’n cwmpas er mwyn helpu 
pobl i fod mor iach a hapus â phosibl. Trafodwch â’r plant sut y gall eu penderfyniadau 
am beth i’w ychwanegu i’r ardal leol wella ansawdd bywyd a hapusrwydd pobl. 

Bydd y wers hon hefyd yn annog y plant i ddefnyddio Nomis. 

Bydd y plant yn cofnodi’r penderfyniadau y maent yn eu gwneud ar ôl dehongli a thrafod 
y data, a gallent ddefnyddio’r wybodaeth hon i ysgrifennu llythyrau argyhoeddiadol yn 
amlinellu’r rhesymau dros eu cynlluniau. 

AMCANION DYSGU 
Datblygu ymwybyddiaeth o’r ffordd y gall data gael eu defnyddio i lywio penderfyniadau. 
Dadansoddi data. 
Trafod beth mae’r data yn ei ddweud wrthym am ein hardal leol, ei thrigolion a’u 
hiechyd. 

PRIF EIRFA 
Poblogaeth, data, siart cylch 

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. 

• Adnodd Creu Siartiau Gadewch i Ni Gyfrif! (www.gadewchinigyfrif.org.uk) 

• Taflenni argraffedig o’r graffiau a’r siartiau (drwy fersiwn ar-lein y PDF hwn). 

• Papur, pensiliau, pennau ysgrifennu a phrenau mesur a phapur â sgwariau, llinellau 
neu bapur plaen efallai. 

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

• Cyfrifianellau ac onglyddion ar gyfer Blwyddyn 6 i gyfrifo cyfanswm y boblogaeth 
o’r siartia cylch. 

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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Cam 
cynnydd 3

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 

Meysydd dysgu a phrofiad: Iechyd a lles, Dyniaethau (Hanes; Daearyddiaeth), Ieithoedd, 
llythrennedd a chyfathrebu; Mathemateg a rhifedd Gwyddoniaeth a thechnoleg (creu 
datrysiadau meddalwedd) 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd 

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

gynulleidfaoedd a chyd-destunau 

Rhifedd 

• Datblygu hyfedredd mathemategol 
Rhif: 
• Cyfrifo 
Ystadegau:
• Cynrychioli data 
• Dehongli data 

Cymhwysedd 
digidol 

Cynhyrchu
• Creu cynnwys digidol 

CYFLWYNIAD 
Mae’r wers hon yn rhoi cyfle i blant feddwl am ba gyfleuster newydd yr hoffent ei weld 
yn eu hardal leol. Darperir rhestr yn y cyflwyniad ond efallai y byddai’n well gan 
ddosbarthiadau lunio eu rhestrau eu hunain. Mae’n bwysig cynnwys gweithgareddau 
hamdden i bobl hŷn, cyfleusterau iechyd ac ysgolion. Mae’n iawn os nad yw’r plant yn 
cydnabod bod y rhain yn syniad da yn y rhan hon o'r wers. 

1. Dylai’r plant fod yn barod i gyfiawnhau eu dewisiadau:
• Rwy'n credu y dylen ni gael _____ oherwydd … 

• Dydw i ddim yn credu bod angen ______ arnom ni oherwydd … 

• Efallai y bydd angen ______ arnon ni oherwydd … 

2. Gall y plant ddefnyddio’r adnodd creu siartiau ar wefan Gadewch i ni 
Gyfrif! i greu eu siartiau bar eu hunain. Hefyd, mae yna siart bar 
enghreifftiol yn y cyflwyniad PowerPoint. Y peth pwysicaf yw sicrhau 
bod y plant yn sylweddoli eu bod ond wedi dod i’w penderfyniadau 
drwy holi canran fach o’r bobl sy’n byw yn yr ardal leol.  Dylid annog 
y plant i feddwl am y bobl hŷn y maent yn eu hadnabod ac ystyried 
sut y gallent ymateb i'r un cwestiwn. Pam ei bod yn bwysig i bobl o 
bob oed gael cymorth a mwynhau gweithgareddau hamdden? 
Pwysleisiwch fod pobl hapusach yn aml yn bobl iachach. 
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Y GIG a’r cyfrifiad 
Cam 

cynnydd 3 

3. Ble y gallem chwilio am fwy o wybodaeth? Mae’n bosibl y bydd y plant yn awgrymu 
cynnal arolwg ehangach (gallech benderfynu gwneud hyn), ond ar y pwynt hwn, 
cyflwynwch y cyfrifiad a’r ffaith y gall y wybodaeth hon helpu cynllunwyr lleol i wneud 
y penderfyniadau hyn. 

Gallwch ddod o hyd i’r data ar gyfer rhan nesaf y wers ar y fersiynau PDF neu 
PowerPoint ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! www.gadewchinigyfrif.org.uk. Mae data o 
bedair ardal wedi’u darparu. Efallai y byddwch am gynnwys data o’ch ardal eich hun. 
Byddem yn argymell eich bod yn rhoi data o'ch ardal eich hun yn lle Tref B. 

4. Gofynnwch i’r plant edrych ar oedran y poblogaethau yn Nhref A, Tref B (neu eich 
ardal eich hun),Tref C a Thref D. Beth maent yn sylwi arno? A ydynt yn credu y bydd 
pob tref am gael yr un pethau ac angen yr un pethau?  Beth maent yn rhagweld y 
gallai fod ei angen ar y trefi hyn o'r rhestr? Cwestiwn arall y gellid ei ofyn yw beth 
maent yn credu y bydd ei angen ar y trefi hynny mewn 10 neu 20 mlynedd? 

Mae’r wybodaeth am oedrannau wedi’i darparu fel siart bar ac fel siart cylch ar y 
cyflwyniad PowerPoint a’r PDF – gallwch ddod o hyd i’r ddau ar wefan Gadewch i ni 
Gyfrif!. Dewiswch pa fformat sydd fwyaf priodol i’ch plant, yn eich barn chi. Gallech 
gyflwyno’r ddau a rhoi cyfle i’r plant eu cymharu a dod i hyd i bethau sy’n debyg. Efallai 
y bydd hyn yn tynnu’r sylw oddi ar y gweithgareddau, ond gellid ei ddefnyddio ar adeg 
arall wrth ganolbwyntio ar gyflwyno data. 

Darperir y data oedrannau gyda chanrannau ar gyfer ystod oedran a hefyd nifer y 
bobl. Mae gan yr ardaloedd wahanol niferoedd o drigolion. Mae’r data canrannol yn 
golygu na chanolbwyntir ar hyn, ond efallai y byddwch yn penderfynu defnyddio’r 
ffigurau a’i wneud yn bwynt trafod. 

5. Mae gwybodaeth am iechyd y boblogaeth ar gael yn y siartiau ar fersiwn PDF ar-lein 
y cynllun gwers hwn ac yn y cyflwyniadau PowerPoint, drwy 
www.gadewchinigyfrif.org.uk. Gofynnwch i’r plant ychwanegu’r wybodaeth hon am ba 
mor iach yw poblogaethau’r trefi, yn ôl yr hyn maent yn ei ddweud. Beth mae’r plant 
yn sylwi arno wrth iddynt edrych ar ddata iechyd ac oedran pob tref? A yw’r plant yn 
dal i feddwl bod angen yr un pethau ar y trefi, neu a hoffent newid eu meddyliau? 
Beth sydd wedi gwneud iddynt newid eu meddyliau? 

Nodyn yr athro: Mae Tref C yn ardal llawer mwy trefol na’r ardaloedd eraill ac yn llai 
cefnog o bosibl. Efallai na fyddwch am dynnu sylw at hyn, ond mae yna gymhariaeth 
ddiddorol â Thref A, lle mae proffil iechyd tebyg gyda phoblogaeth llawer hŷn. 

6. Nawr bod gan y plant y wybodaeth am oedrannau ac iechyd yr ardaloedd gwahanol, 
gallant wneud a chyfiawnhau eu penderfyniadau am y cyfleusterau newydd y dylid 
eu cynllunio. Ar y pwynt hwn, mae’n bosibl y byddwch am ganolbwyntio ar y 
cyfleusterau hamdden. 

Mae rhan olaf y wers yn canolbwyntio'n fwy ar ofal iechyd. 

7. (I Flwyddyn 6) Nawr, rhoddir ffigurau ar gyfer un rhan o’r 
siartiau cylch poblogaeth a chaiff disgyblion eu hannog i 
feddwl sut, gan ddefnyddio cyfrifiannell (ac onglydd o bosibl), 
y gallant ddefnyddio’r wybodaeth hon i amcangyfrif maint y 
boblogaeth yn nhrefi A ac C. Yn ddiddorol, mae’r ffigur a roddir 
bron yr un fath, ond ar gyfer Tref A, mae’n cynrychioli tua 
chwarter o’r boblogaeth ac, ar gyfer Tref C, mae’n agosach at 
draean. Byddai hyn yn bwynt diddorol i’w drafod â'r disgyblion. 
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Y GIG a’r cyfrifiad 
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cynnydd 3 

8. Bydd 2020 yn aros yn y cof am flynyddoedd lawer fel 
y flwyddyn y gwnaeth y coronafeirws (COVID-19) 
achosi pandemig byd-eang. Roedd yn rhaid i’r GIG 
ymateb yn gyflym, gan wneud newidiadau mewn 
ysbytai er mwyn gofalu am y rhai hynny a oedd wedi 
dal yr haint. Mae’r gweithgaredd olaf yn y wers hon 
yn canolbwyntio ar ddefnyddio’r wybodaeth am y 
boblogaeth er mwyn penderfynu pa newidiadau y 
byddai’n rhaid i’r ysbytai eu gwneud o bosibl. Mae 
angen i’r plant benderfynu a ddylai’r ysbyty ddarparu 
mwy o wardiau ar gyfer: 

• Plant a phobl ifanc 

• Wardiau cyffredinol i oedolion 

• Wardiau i bobl hŷn 

9. Mae llawer o blant yn gyfarwydd â nyrsys y 19eg 
ganrif, Florence Nightingale a Mary Jane Seacole, a 
ofalodd am filwyr wedi’u hanafu yn ystod Rhyfel y 
Crimea. Mae llai o bobl yn gwybod bod Florence 
Nightingale hefyd yn ystadegydd. Mae wedi cael ei 
disgrifio fel arloeswr gwirioneddol o ran cynrychioliad 
graffigol ystadegau, ac mae wedi’i chanmol am 
ddatblygu ffurf ar ddelweddu data sydd bellach yn 
cael ei alw’n ‘Siart Coxcomb’ (gweler y siart hwn yn y 
cynllun gwers a’r cyflwyniad PowerPoint ar 
www.gadewchinigyfrif.org.uk). Roedd yn defnyddio 
ystadegau i ddadansoddi prif achosion marwolaethau 
yn ystod Rhyfel y Crimea. Cyfrannodd ei thystiolaeth 
at bwysigrwydd hylendid mewn meddygaeth. 

DOLENNI DEFNYDDIOL 
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Cymdeithas Iechyd Sosialaidd 
https://www.sochealth.co.uk/national-health-service/the-sma-and-the-foundationo 
f-the-national-health-service-dr-leslie-hilliard-1980/the-start-of-the-nhs-1948/ 

Sut i gyrchu data 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 

Cyfrifiad 2011: Ystadegau Allweddol ar gyfer Cymru a Lloegr 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populatio 
nandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuskeystatis 
ticsforenglandandwales/2012-12-11 

Mae’r cynllun gwers hefyd yn hygyrch, ynghyd â siartiau PDF 
a sleidiau PowerPoint y mae modd eu golygu, drwy wefan 
Gadewch i ni Gyfrif! www.gadewchinigyfrif.org.uk 

https://www.sochealth.co.uk/national-health-service/the-sma-and-the-foundation-of-the-national-health-service-dr-leslie-hilliard-1980/the-start-of-the-nhs-1948/
https://letscount.org.uk/cy/adnoddau-ar-gyfer-athrawon/cyrchu-data-lleol-ynghylch-y-cyfrifiad/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuskeystatisticsforenglandandwales/2012-12-11
https://www.gadewchinigyfrif.org.uk
https://www.gadewchinigyfrif.org.uk
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CYFLWYNIAD 
Mae Florence Nightingale a Mary Jane Seacole yn ddwy 
nyrs enwog o Brydain a oedd yn byw dros 100 mlynedd yn 
ôl ac a fu'n gwasanaethu yn Rhyfel y Crimea. Roedd y 
rhyfel yn un anodd ofnadwy ac roedd milwyr a oedd wedi’u 
hanafu yn marw’n aml o glefydau a achoswyd gan bebyll 
gorlawn a diffyg hylendid, yn ogystal â’u hanafiadau. 
Gadawodd y ddwy nyrs waddol ar eu holau sydd i’w weld 
yn y GIG heddiw. 

Yn ogystal â bod yn nyrs, roedd Florence Nightingale hefyd 
wrth ei bodd â mathemateg. Ei sgiliau mathemategol a 
wnaeth iddi sylweddoli pwysigrwydd hylendid mewn 
meddygaeth. Profodd fod clefydau yn lladd mwy o filwyr 
wedi’u hanafu na’u clwyfau rhyfel. Yna, cyflwynodd lawer 
o arferion hylendid. Heddiw, mae ysbytai, meddygon, 
nyrsys – a phob un ohonom – yn gwybod pa mor bwysig 
yw hylendid. 

TROSOLWG O'R WERS 
Yn y wers hon, bydd y plant yn dysgu am Mary Seacole 
a Florence Nightingale, a adawodd gymaint o waddol
 i'r GIG. Byddant hefyd yn dysgu am bwysigrwydd 
hylendid da. 

PRIF EIRFA 
Y GIG, hylendid, anafu 

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH 
• Gwybodaeth am Mary Seacole a Florence Nightingale, sydd ar gael yn y siartiau ar 

ddiwedd fersiwn ar-lein y cynllun gwers hwn, drwy www.gadewchinigyfrif.org.uk. 

• Ffeithiau diddorol am Florence Nightingale 
https://www.keystagehistory.co.uk/opinion/2-fun-facts-for-pupils-studying-florence-nigh 
tingale-at-ks1-and-2-key-learning-points/ 

• Ffeithiau am Mary Jane Seacole 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-hampshire-11604431 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD: 

Meysydd dysgu a phrofiad: Celfyddydau mynegiannol (Celf, cerddoriaeth); Iechyd a lles; 
Dyniaethau (Hanes); Llythrennedd a chyfathrebu 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 
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Llythrennedd 

Ysgrifennu
• Geirfa, sillafu, gramadeg
• Cysyllteiriau a chystrawen
• Atalnodi 
• Cynllunio a threfnu at wahanol ddibenion, ar gyfer gwahanol 

gynulleidfaoedd a chyd-destunau
• Prawfddarllen, golygu a gwella 

https://www.keystagehistory.co.uk/opinion/2-fun-facts-for-pupils-studying-florence-nightingale-at-ks1-and-2-key-learning-points/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-hampshire-11604431
https://www.gadewchinigyfrif.org.uk


Cam
Y GIG a’r cyfrifiad cynnydd 2 

Gofynnwch i'r plant greu taflen ffeithiau am un o'r nyrsys hyn a dorrodd dir newydd. Er 
mwyn eu herio ymhellach, gallech ofyn i rai o'r plant greu ffeil ffeithiau am y ddwy nyrs. 

Hylendid oedd un o waddolion parhaol Florence Nightingale. Trafodwch bwysigrwydd 
hylendid â'r plant, ac atgyfnerthwch ei bwysigrwydd yn ystod pandemig y coronafeirws 
(COVID-19). 

Gofynnwch i'r plant ysgrifennu cyfarwyddiadau ar gyfer golchi dwylo. Pam 
mae hyn yn bwysig? A all y plant feddwl am ffyrdd o wneud hyn yn hwyl, fel 
canu cân? Pa gân/caneuon y gwnaethant ei ddewis/eu dewis a pham? Neu 
gallent ddylunio poster. 

Mae eich pecyn adnoddau yn cynnwys un o bosteri'r GIG. Trafodwch â'r plant 
ble yr hoffent arddangos hwn, efallai ar wal yr ystafell ddosbarth neu 
wrth fynedfa'r ysgol. Ble roedd yn well ganddynt ei arddangos a pham? 

Mae gan bob plentyn ei boster GIG ei hun sy'n llai o faint. Gallent ei 
liwio neu ei addurno, yna ei roi ar ffenestr gartref. 

Y GIG a’r cyfrifiad 
GWEITHGAREDDAU AR GYFER CAM CYNNYDD 1 

Cam 
cynnydd 1 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 

Meysydd dysgu a phrofiad: Celfyddydau mynegiannol (Celf; Drama), Iechyd a 
lles, Dyniaethau (Hanes; Daeryddiaeth) 

Mae golchi dwylo yn bwysig iawn! Gofynnwch i'r plant pryd y byddent yn golchi eu dwylo:
• Cyn bwyta 
• Ar ôl bod allan yn yr awyr agored 
• Ar ôl bod i'r toiled 

Trafodwch bwysigrwydd golchi dwylo â'r plant. 

Chwarae byd bach: 
Ewch ati i ail-greu meddygfa yn eich ystafell ddosbarth, 
gyda phropiau fel rhwymynnau, weips a phlasteri (holwch 
am unrhyw alergeddau yn gyntaf!). Yna gall y plant 
chwarae rôl meddygon, cleifion a nyrsys. Hefyd, gallech roi 
lluniau i'r plant eu lliwio i mewn neu eu torri allan. 

Mae eich pecyn adnoddau yn cynnwys un o bosteri'r GIG i 
bob plentyn. Gallent ei liwio neu ei addurno, yna ei roi ar 
ffenestr gartref. 

Mae’r cynlluniau gwersi hyn, ynghyd â siartiau PDF a 
sleidiau PowerPoint y mae modd eu golygu, ar gael ar 
wefan Gadewch i ni Gyfrif! www.gadewchinigyfrif.org.uk 
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Y GIG a’r cyfrifiad: 

Siartiau 1 
Data poblogaeth: 

oedrannau wedi'u grwpio – siartiau cylch 
(Mae siartiau 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B yn cyfeirio at dudalen 4 y cynllun gwers) 

Oedrannau Tref-A wedi‛u Grwpio 

˜ 0-9 oed ˜ 10-17 oed ˜ 18-29 oed 
˜ 30-64 oed ˜ 65-90 oed 

 

Oedrannau Tref-B wedi‛u Grwpio 

˜ 0-9 oed ˜ 10-17 oed ˜ 18-29 oed 
˜ 30-64 oed ˜ 65-90 oed 

 

Oedrannau Tref-C wedi‛u Grwpio 

˜ 0-9 oed ˜ 10-17 oed ˜ 18-29 oed 
˜ 30-64 oed ˜ 65-90 oed 

Oedrannau Tref-D wedi‛u Grwpio 

˜ 0-9 oed ˜ 10-17 oed ˜ 18-29 oed 
˜ 30-64 oed ˜ 65-90 oed 



 
Y GIG a’r cyfrifiad: 

Siartiau 2A 
Data poblogaeth:

oedrannau wedi'u grwpio – siartiau bar 

Oedrannau Preswylwyr Tref-A 

90 oed a throsodd 
85 – 89 oed 
75 – 84 oed 
65 – 74 oed 
60 – 64 oed 
45 – 59 oed 
30 - 44 oed 
25 - 29 oed 
20 - 24 oed 
18 – 19 oed 
16 – 17 oed 

15 oed 
10 – 14 oed 

8 – 9 oed 
5 - 7 oed 
0 - 4 oed 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 
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Mary Jane 
Seacole 

Cafodd Mary Jane ei geni ar 23 Tachwedd 
1805 yn Jamaica. 

Roedd ei thad, James Grant, yn Is-gapten 
Albanaidd ym Myddin Prydain. 

Roedd ei mam o Jamaica. 

Roedd mam Mary Jane yn iachäwr, a oedd yn 
defnyddio meddyginiaeth lysieuol Garibïaidd 
ac Affricanaidd draddodiadol. 

Roedd iachawyr Jamaica yn gwybod bod 
hylendid da yn bwysig iawn. 

Ymwelodd Mary Jane â Llundain pan oedd yn 
fenyw ifanc, lle cwrddodd â pherthnasau ar 
ochr ei thad. 

Pan oedd Mary Jane yn 21 oed, priododd 
Edwin Horatio Hamilton Seacole yn Kingston, 
prifddinas Jamaica. Yn anffodus, bu farw wyth 
mlynedd yn ddiweddarach. 

Yna teithiodd Mary Jane Seacole i Panama a De America, lle gweithiodd fel iachäwr. 
Edrychodd ar ôl pobl pan oedd nifer mawr o achosion o golera. 

Mae colera yn salwch peryglus iawn, ond arhosodd Mary Jane Seacole, ac achubodd 
fywydau. 

Roedd pobl gyfoethog yn ei thalu, ond roedd yn trin pobl dlawd am ddim. 

Digwyddodd Rhyfel y Crimea lle mae Rwsia heddiw. Parodd am dair blynedd. 

Teithiodd Mary Seacole i Loegr ac ymgeisiodd i‘r Swyddfa Ryfel i weithio fel nyrs yn y 
Crimea. Er gwaethaf ei holl brofiad, ni chafodd gynnig swydd. Felly teithiodd Mary Jane 
Seacole i’r Crimea ar ei phen ei hun. 

Adeiladodd y “Gwesty Prydeinig”, a oedd yn 
cael ei ddisgrifio ar y pryd fel man bwyta a 
gwersylloedd cyfforddus ar gyfer swyddogion 
sâl a swyddogion oedd yn ymadfer. Roedd y 
Fyddin Brydeinig yn ei galw yn “Mam 
Seacole”. Roedd pobl yn ysgrifennu amdani a 
chafodd ei chanmol am ei thosturi, ei sgiliau 
a’i dewrder wrth nyrsio milwyr yn ystod Rhyfel 
y Crimea. 

Bu farw Mary Jane Seacole ar 14 Mai 1881. 

Yn 1991 enillodd Urdd Teilyngdod Jamaica. 

Yn 2004, cafodd Mary Jane Seacole ei henwi 
fel y Prydeiniwr Du gorau ar ôl pleidlais. 

Cerflun o Mary Jane Seacole, 
St. Thomas’ Hospital 



 

Florence 
Nightingale 

Cafodd Florence Nightingale ei geni ar 12 Mai 1820. 

Cafodd ei geni yn Fflorens, yr Eidal, a chafodd ei henwi ar ôl y dref lle cafodd ei geni. 
Symudodd ei theulu yn ôl i Loegr pan oedd yn 11 oed. 

Roedd Florence yn glyfar ac roedd yn mwynhau dysgu. Cafodd hi a’i chwaer eu haddysgu 
gan eu tad. Hyd yn oed pan oedd yn ferch fach, roedd Florence yn mwynhau casglu a 
dadansoddi rhifau. 

Penderfynodd Florence Nightingale ei bod hi am fod yn nyrs ar ôl tyfu i fyny. 

I ddechrau roedd ei theulu ychydig yn siomedig na fyddai’n wraig a mam ‘draddodiadol’. 

Pan ddechreuodd Rhyfel y Crimea, aeth Florence Nightingale i’r Crimea. 

Roedd yn gyfrifol am dîm o 38 o nyrsys benywaidd gwirfoddol. 

Sylwodd Florence Nightingale a’i thîm nad oedd y gofal ar 
gyfer milwyr a oedd wedi’u hanafu yn dda. 

Nid oedd digon o feddyginiaeth, roedd hylendid yn wael, 
roedd llawer o salwch a heintiau. Roedd llawer o filwyr 
yn marw. 

Roedd Florence Nightingale yn siŵr bod y gyfradd 
farwolaeth uchel o ganlyniad i fwyd gwael ac amodau 
brwnt. 

Ysgrifennodd Florence Nightingale am hyn i bapur 
newydd ‘The Times’. 

Gwnaeth hyn i bawb gymryd sylw. Roedd y cyhoedd yn 
disgwyl i rywbeth gael ei wneud. 

Felly gofynnodd y llywodraeth i beiriannydd enwog iawn, 
Isambard Kingdom Brunel, ddylunio ysbyty arbennig. 



Florence 
Nightingale 

Yna cafodd yr ysbyty y gwnaeth ei ddylunio ei gludo i’r Crimea ar long. 

Gwnaeth Florence Nightingale yn siŵr bod pawb yn ei hysbyty yn dilyn arferion 
hylendid da. 

Roedd Florence Nightingale yn arfer cerdded drwy ei hysbyty yn ystod y nos, yn cadw 
llygad ar y milwyr sâl a’r milwyr wedi’u hanafu. 

Oherwydd hyn cafodd y llysenw, ‘Y Fenyw â’r Lamp’. 

Roedd Florence Nightingale yn gwybod bod hylendid gwael yn achosi salwch, a bod 
glendid yn achub bywydau. 

Sut gallai brofi hyn? 

Ydyn ni’n cofio bod Florence yn hoffi casglu a dadansoddi rhifau pan oedd yn fach? 

Defnyddiodd rifau i brofi bod mwy o filwyr yn marw o salwch nag o’u hanafiadau. 
Profodd hefyd fod llawer llai o filwyr yn marw yn ei hysbyty, lle roedden nhw’n 
dilyn arferion hylendid ardderchog. 

Oherwydd ei bod hi mor dda gyda mathemateg, 
nyrs Florence Nightingale oedd cymrawd benywaidd 
cyntaf y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol (Cymdeithas 
Ystadegol Llundain bryd hynny), a chafodd ei hethol 
yn 1858, dim ond dwy flynedd ar ôl iddi ddychwelyd 
o Ryfel y Crimea. Bu’n aelod am fwy na 50 mlynedd 
(gweddill ei bywyd). 

Bu farw Florence Nightingale ar 13 Awst 1910. 

Yn 2002, ymddangosodd Florence Nightingale ar 
Bleidlais y BBC o'r 100 o Brydeinwyr Gorau. 
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