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Gwers 6: Ditectifs teithio mewn amser 
YSTOD OEDRAN Cynradd 
AMSER 1 – 2 awr 
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Camau cynnydd 2 a 3 
Meysydd dysgu a phrofiad: Celfyddydau mynegiannol (Celf); Dyniaethau (Hanes); 
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu 
Sgiliau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd 

CYFLWYNIAD 
Bob 10 mlynedd, mae'r cyfrifiad yn rhoi darlun o'r gorffennol i ni drwy greu cipolwg 
o Gymru a Lloegr a'n hardal leol. Drwy gasglu'r un wybodaeth gan bob cartref, bob 
degawd, gallwn weld sut mae bywyd yn newid – o swyddi pobl i nifer y bobl sy'n byw ym 
mhob cartref mewn ardal benodol. 

Mae'r darlun hwn yn bwysig i bob un ohonom gan ei fod yn rhoi'r wybodaeth i'r 
llywodraeth, busnesau ac elusennau gynllunio ar gyfer ein dyfodol. Gallwn ychwanegu 
rhagor o fanylion i'r darlun hwn drwy ein hymchwil ein hunain a darganfod straeon 
personol, digwyddiadau a newidiadau yn ein hardal leol. 



 

 

Ditectifs teithio mewn amser 

TROSOLWG O'R WERS 
Yn ystod y wers hon, bydd y plant yn dysgu am ddigwyddiadau 
hanesyddol cenedlaethol pwysig, ac am bobl a lleoedd yn eu 
hardal leol. Byddant yn defnyddio'r hyn y maent yn ei ddysgu 
i greu darnau o gelf, adroddiadau a llythyrau o'r gorffennol. 

AMCANION DYSGU 
Dysgu am ein hanes lleol. 
Creu darnau o gelf sy'n cyfleu ein syniadau. 
Ysgrifennu testun sy'n myfyrio ar ein hanes lleol. 

PRIF EIRFA 
Lleol, hanesyddol, hanes 

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

ar gyfer ardal leol eich ysgol. 

• Gwybodaeth am hanes lleol: o'ch llyfrgell leol, amgueddfa leol, llyfrgell eich ysgol neu 
drwy ddulliau ymchwil eraill. Gweler y dolenni defnyddiol ar dudalen 48. 

• Deunyddiau celf ar gyfer y darnau o gelf y byddwch yn penderfynu eu creu. 

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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https://www.gadewchinigyfrif.org.uk
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Ditectifs teithio mewn 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); Dyniaethau (Hanes); 
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd 

Ysgrifennu:
• Cysyllteiriau a chystrawen

• Atalnodi 

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

• Prawfddarllen, golygu a gwella 

Sgiliau cyfannol: Creadigrwydd ac arloesedd. Cynllunio a threfnu. 

1. Dechreuwch drwy ddarganfod yr hyn y mae'r plant yn ei wybod am yr ardal leol. 
Mae'n bosibl y byddant yn gwybod am gerfluniau, adeiladau, diwydiannau neu 
dirnodau lleol, neu y byddant yn gwybod am ardaloedd o ddiddordeb neu bobl 
leol adnabyddus. 

2. Dysgwch am y gymuned yn y gorffennol drwy archwilio data’r cyfrifiad o unrhyw 
flwyddyn. Mae’n bosibl y byddwch yn penderfynu gofyn i bob grŵp blwyddyn 
ganolbwyntio ar yr un flwyddyn er mwyn gallu rhannu’r dysgu ar draws y 
dosbarthiadau. Neu gallech ofyn i grwpiau ganolbwyntio ar wahân ar dair 
blynedd â 10 neu 20 mlynedd rhyngddynt. 

3. Os yw'n bosibl, gallech benderfynu ymweld â'r llyfrgell neu'r amgueddfa leol er 
mwyn ehangu'r dysgu a chanfod yr atebion i gwestiynau'r plant. Lluniwch 
arddangosfa wal neu albwm yn dangos hanes yr ardal leol gan ddefnyddio 
ffotograffau. Gallech osod hyn fel tasg dysgu yn y cartref os byddai hynny'n addas 
i'ch dosbarth. Gallai'r arddangosfa fod ar ffurf brithwaith ffug (gallech sôn wrth y 
plant am Bayeux) neu luniau ddoe a heddiw ar thema gwaith, hamdden neu siopau. 

4. Unwaith y bydd gan y plant ddealltwriaeth gadarn o agwedd ar hanes lleol, dylech 
ddefnyddio hyn fel sbardun ar gyfer gweithgareddau eraill: 
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu: Ysgrifennwch lythyr o safbwynt person 
o'r gorffennol. 
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu: Ymchwiliwch i ddigwyddiadau, pobl 
neu leoliadau pwysig yn yr ardal leol i greu adroddiad (ysgrifenedig neu gan 
ddefnyddio lluniau, sain, animeiddiadau neu fideo) am yr hanes lleol. 
Celfyddydau mynegiannol (Celf): Lluniwch baentiadau ddoe a heddiw 
o ardaloedd cyfarwydd – yr ysgol, y parc, y stryd fawr neu o bobl – gan 
ddefnyddio ffotograffau neu baentiadau o'r gorffennol. Defnyddiwch 
lyfrau braslunio i archwilio syniadau, graddfa a chyfansoddiad. 
Dyniaethau (Hanes): Dewch o hyd i ffotograff o'r ysgol (neu 
nodwedd arall yn yr ardal leol) o'r gorffennol a thrafodwch sut 
y mae wedi newid. Pam y gallai fod wedi newid? Labelwch y 
llun gan ddefnyddio mat geiriau allweddol. 



Ditectifs teithio mewn amser 
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6 

Blwyddyn 6 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 

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

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd 

Ysgrifennu:
• Geirfa, sillafu, gramadeg
• Cysyllteiriau a chystrawen
• Atalnodi 

Sgiliau cyfannol: Creadigrwydd ac arloesedd 

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu: Ar ôl 
dysgu am ein hanes lleol, fel ar gyfer y camau 
cynnydd cynharach, ysgrifennwch o safbwynt 
person o'r gorffennol. Meddyliwch am fynegi 
syndod, pleser neu anfodlonrwydd o ran yr hyn a 
welant yn y byd modern. Neu ysgrifennwch at 
rywun yn y gorffennol am fywyd heddiw. Dywedwch 
pam yr hoffech fod wedi byw bryd hynny, neu pam 
eich bod yn falch nad oeddech yn byw bryd hynny. 

Celfyddydau mynegiannol (Celf): Crëwch 
baentiadau neu gwnewch gerfluniau o leoedd yn yr 
ardal leol yn y gorffennol. Gwnewch fodelau clai o 
bobl o'r gorffennol mewn lleoliadau o'r gorffennol. 

DOLENNI DEFNYDDIOL 
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Nomis 
I chwilio am ddata lleol o gyfrifiadau blaenorol (gweler Gwers 1 am ragor o 
arweiniad) 
https://gadewchinigyfrif.org.uk/adnoddau-ar-gyfer-athrawon/cyrchu-data-lleol-yng 
hylch-y-cyfrifiad/ 

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-reco 
rds/ 

Francis Frith 
Ffotograffau, mapiau, atgofion a llyfrau mewn perthynas â 26,150 o leoedd yn y DU. 
www.francisfrith.com/ 

Hanesion Lleol 
Cysylltiadau ar gyfer cymdeithasau hanes lleol, llyfrgelloedd ac archifau. 
www.local-history.co.uk/ 

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.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/census-records/
https://www.francisfrith.com/
http://www.local-history.co.uk/


Ditectifs teithio mewn amser 
GWEITHGAREDDAU WEDI'U HADDASU AR GYFER CAM CYNNYDD 1 

Cam 
cynnydd 1 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 

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

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd 

Gwrando: 
• Gwrando er mwyn cael ystyr
• Gwrando er mwyn deall 
Siarad: 
• Eglurder a geirfa
• Diben 

Sgiliau cyfannol: Creadigrwydd ac arloesedd. 

Gofynnwch i aelod hŷn o'r gymuned drafod ei fywyd a'r hyn sydd 
wedi newid yn yr ardal leol ers oedd yn ifanc. Gallai naill ai ddod 
i'r dosbarth, os yw'n bosibl, neu gallech drefnu cyswllt fideo neu 
alwad ffôn yn lle hynny. 

Efallai y bydd yn dweud ble roedd yn siopa, beth roedd yn ei 
fwyta a ble roedd yn chwarae. 

Gallech baratoi cwestiynau gyda'r dosbarth cyn yr ymweliad. 

Gyda'ch gilydd: Tynnwch luniau neu gwnewch fodelau o'n hardal 
leol. Paratowch fwyd yr oedd pobl yn arfer ei fwyta nad yw'r un 
mor boblogaidd erbyn hyn efallai. 
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