Gwers 7: Poblogaeth newidiol
YSTOD OEDRAN Cynradd
AMSER 1 awr
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD
Camau cynnydd 1, 2 a 3
Meysydd dysgu a phroﬁad: Dyniaethau (Hanes; Daearyddiaeth); Mathemateg
a rhifedd; Celfyddydau mynegiannol (Drama)
Sgiliau trawsgwricwlaidd: Rhifedd
CYFLWYNIAD
Yn ôl Cyfriﬁad 2011, roedd 56.1 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru a Lloegr ar 27
Mawrth 2011, sef cynnydd o 7 y cant (3.7 miliwn) ers 2001. Roedd un o bob chwe
pherson yn 65 oed neu drosodd (16 y cant, 9.2 miliwn). Yn ogystal â chyfrif y bobl
sy'n byw mewn ardaloedd, mae'r cyfriﬁad yn casglu data am fudo, gwlad enedigol,
ethnigrwydd a chrefydd. Bydd y wers hon yn helpu'r plant i ystyried y newidiadau
dros amser a thrafod y rhesymau posibl dros y newidiadau hyn.
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Poblogaeth newidiol
TROSOLWG O'R WERS
Yn ystod y wers hon, bydd y plant yn ystyried data poblogaeth ar gyfer y wlad neu ardal
leol benodol. Byddant yn edrych ar newidiadau dros amser ac yn trafod y rhesymau
posibl dros y newidiadau hyn. Ar gyfer Blynyddoedd 1 a 2, mae'n bosibl y byddwch am
gynnwys syniadau o'r gweithgareddau awgrymedig ar gyfer Cam cynnydd 1 ar
dudalennau 52, 53 a 54.
AMCANION DYSGU
Ystyried data poblogaeth o'r cyfriﬁad.
Trafod y rhesymau posibl dros y newidiadau
mewn poblogaeth.
PRIF EIRFA
Poblogaeth, mudo, ethnigrwydd
BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH
Y canllaw i athrawon ar ddefnyddio gwefan
Nomis i ddod o hyd i ddata cyfriﬁad lleol a
chenedlaethol perthnasol.

•

• Mae'n bosibl y byddwch am gasglu eich gwaith

ymchwil eich hun am boblogaeth yr ardal leol er
mwyn paratoi ar gyfer y wers (gan ddefnyddio
gwefan Nomis neu ﬀynonellau eraill).

• Defnyddiwch wefan Gadewch i ni

Gyfrif! (www.gadewchinigyfrif.org.uk)
i greu siartiau a graﬃau lliwgar.

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.
DOLENNI DEFNYDDIOL
Nomis
Chwilio am ddata lleol a chenedlaethol o gyfriﬁadau blaenorol
(gweler Gwers 1 am ragor o ganllawiau)
https://gadewchinigyfrif.org.uk/adnoddau-ar-gyfer-athrawon/cyrchu-data-lleol-yn
ghylch-y-cyfriﬁad/
Nomis – Cyfriﬁad 2001 - Data am y boblogaeth breswyl arferol
www.nomisweb.co.uk/census/2001/ks001
Cyfriﬁad 2011: Ystadegau Allweddol ar gyfer Cymru a Lloegr, Mawrth 2011
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/popul
ationestimates/bulletins/2011censuskeystatisticsforenglandandwales/2012-12-11
Cyfriﬁad 2011: Amcangyfrifon o Boblogaeth y Deyrnas Unedig, 27 Mawrth 2011
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160108132257/http://www.ons.gov.
uk/ons/dcp171778_292378.pdf
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Key1
cynnydd

Poblogaeth newidiol

Stage 1

GWEITHGAREDDAU AR GYFER CAMAU CYNNYDD 1 A 2
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD:

Cam
cynnydd 2

Meysydd dysgu a phroﬁad: Dyniaethau (Hanes; Daearyddiaeth); Mathemateg
a rhifedd; Celfyddydau mynegiannol (Celf; Drama)
Sgiliau trawsgwricwlaidd
Rhifedd

Ystadegau:
Dehongli data

•

Cam cynnydd 2:
Mathemateg a rhifedd: Trafod faint o bobl sydd mewn ardal. Mae'r delweddau
graﬃg o berson yn cynrychioli 1 ﬁliwn a 10 miliwn. Gallwch eu defnyddio i ofyn i'r
plant feddwl sawl un ohonynt y byddai ei angen i gynrychioli poblogaethau Cymru
a Lloegr yn 1901.
Gweler sleid y cyﬂwyniad PowerPoint hefyd.
Yn 1901, poblogaeth Cymru a Lloegr oedd 32,527,813
Yn 2011, poblogaeth Cymru a Lloegr oedd: 56,075,912
Gofynnwch i'r plant pa rif yw'r mwyaf?
A pha rif yw'r lleiaf?

= 1 Filiwn

= 10 Miliwn

= 1 Filiwn

Cymru 1901

Lloegr 1901

Lloegr 1901

Faint o'r bobl hyn sydd
eu hangen arnom i
gynrychioli poblogaeth
o 2 ﬁliwn?

Faint o'r bobl hyn sydd
eu hangen arnom i
gynrychioli poblogaeth
o 30 miliwn?

Faint o'r bobl hyn sydd
eu hangen arnom i
gynrychioli poblogaeth
o 30 miliwn?
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Cam
cynnydd 1

Cam
Camau cynnydd 1 a 2
cynnydd 2
Dyniaethau (Hanes)
Byd newidiol.
Edrychwch ar ﬂynyddoedd cyfriﬁadau blaenorol yr ardal leol a ledled y wlad. Gall
y plant ystyried sut roedd pobl yn gwisgo, y tai roeddent yn byw ynddynt a beth
fyddai (neu na fyddai) o bosibl yn y tai hynny (er enghraiﬀt, cyfarpar a gemau).
Cartref yn 1901

Beth sydd yn ein cartreﬁ heddiw, na fyddai wedi bod gan bobl a oedd yn byw
dros 100 mlynedd yn ôl?
Gall y plant ystyried sut roedd pobl yn teithio. Mae cymaint wedi newid dros y
100 mlynedd diwethaf!
Blwyddyn cyfriﬁad 1901:

Blwyddyn cyfriﬁad 1951:

Nawr!
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Gall y plant ystyried sut roeddem yn cyfathrebu:
Ym mlwyddyn cyfriﬁad 1971, roedd gan lai na hanner y cartreﬁ yng
Nghymru a Lloegr ﬀôn.

Cam
cynnydd 1
Cam
cynnydd 2

A all y plant ddychmygu hynny heddiw?!
Tan y ﬂwyddyn 1991, roedd y cyfriﬁad yn gofyn a oedd gan bobl doiled
tu allan. Oedd, wir!

Cam cynnydd 1
Ar ôl y wers hon, gallai'r plant wisgo i fyny – ar gyfer Diwrnod Gadewch i ni Gyfrif!
efallai – ac esgus eu bod nhw'n byw yn y cyfnod hwnnw.
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GWEITHGAREDDAU AR GYFER CAMAU CYNNYDD 2 A 3
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Cam
cynnydd 2
Cam
cynnydd 3

Meysydd dysgu a phroﬁad: Dyniaethau (Hanes; Daearyddiaeth);
Mathemateg a rhifedd
Sgiliau trawsgwricwlaidd
Datblygu hyfedredd mathemategol:
Rhesymu rhesymegol

•

Rhifedd

Rhif:
Cyfrifo

•

Ystadegau:
Cynrychioli data
Dehongli data

•
•

1. Dechreuwch drwy drafod ystyr ‘poblogaeth’. Beth mae'r plant yn ei wybod am y term?
Efallai yr hoﬀech edrych ar sleidiau'r cyﬂwyniad PowerPoint a/neu'r fersiwn PDF o
Siart 1 y gellir ei lawrlwytho, ar wefan Gadewch i ni Gyfrif! Mae'r siart yn dangos
poblogaeth y Deyrnas Unedig rhwng 1901 a 2011. Beth mae'r plant yn sylwi arno?
2. Beth y gallant ei ddarganfod am boblogaeth yr
ysgol? (Er enghraiﬀt, pwy sy'n rhan o'r boblogaeth
honno, nifer y bobl, oedrannau'r bobl.) (Gweler
sleidiau'r cyﬂwyniad PowerPoint a/neu Siart 2 y
PDF y gellir ei lawrlwytho.)
3. Rhannwch y data am y boblogaeth o 2011 ar gyfer
Cymru neu'ch ardal leol. Beth mae'r plant yn sylwi
arno? Efallai y byddwch yn penderfynu edrych ar
faint y boblogaeth ac edrych yn fanylach ar
gyfansoddiad y boblogaeth – oedrannau, rhyw,
crefydd neu iaith y cartref, er enghraiﬀt. (Gweler
sleidiau'r cyﬂwyniad PowerPoint a/neu Siart 3 y
PDF y gellir ei lawrlwytho.)
4. Cymharwch y data hyn â 2001. Beth mae'r plant yn
sylwi arno? A oes ganddynt unrhyw syniadau o ran
pam mae'r niferoedd wedi newid? Gofynnwch i'r
plant greu siartiau bar, pictogramau neu dablau
o'r data.
5. Gellid hefyd roi'r data i'r plant heb ddweud wrthynt
pa ﬂwyddyn na pha gategori y mae'r data yn
ymwneud â nhw. Gofynnwch i'r plant drefnu'r data
er mwyn creu tabl. Trafodwch y rhesymau dros eu
dewisiadau ac wedyn rhannwch y data wedi'u
trefnu'n gywir.
6. A all y plant ragfynegi sut y gallai'r data newid
yn y dyfodol? Beth yw'r rhesymau dros eu
rhagfynegiadau?
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Blwyddyn 6

GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:
Meysydd dysgu a phroﬁad: Mathemateg a rhifedd; Gwyddoniaeth a thechnoleg
Sgiliau trawsgwricwlaidd
Datblygu hyfedredd mathemategol:
Dealltwriaeth gysyniadol
Rhuglder

•
•

Rhifedd

Rhif:
Cydberthnasau o fewn y system rhif
Cyfrifo

•
•

Geometreg:
Ongl

•

Ystadegau:
Cynrychioli data
Dehongli data

•
•

Cymhwysedd
digidol

Cynhyrchu:
Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol
Creu cynnwys digidol
Gwerthuso a gwella cynnwys digidol

•
•
•

Bydd y plant yn ymchwilio i niferoedd a chyfansoddiad
poblogaeth eu hardal leol gan ddefnyddio gwefan
Nomis (https://gadewchinigyfrif.org.uk/adnoddau-argyfer-athrawon/cyrchu-data-lleol-ynghylch-y-cyfriﬁad/.
Defnyddiwch y Canllaw i Athrawon i'ch helpu i ddod o
hyd i'r data priodol.)
Gallai'r plant greu a dehongli graﬃau a siartiau cylch
gan ddefnyddio'r wybodaeth hon.
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 hefyd ystyried sut i
ddarganfod pa ﬀracsiwn o gyfanswm y boblogaeth y
mae'r grwpiau yn ei gynrychioli a sut i'w mynegi fel
canrannau.
Gallai’r plant ddefnyddio cyfriﬁanellau ar gyfer y rhifau
mwy a all fod y tu hwnt i'r hyn y gellid ei ddisgwyl gan
ﬂwyddyn 6. Gallai'r plant hefyd ddefnyddio rhaglenni
cyfriﬁadurol i fewnbynnu'r data a chreu siartiau cylch a
graﬃau. Gallech hefyd ddefnyddio'r adnodd
cynhyrchu siartiau ar wefan Gadewch i ni Gyfrif!
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newidiol: Siart 1
Poblogaeth y DU 1901-2011

Year
Blwyddyn

Poblogaeth Amcangyfrifedig
y DU

1901

41,538,000

1911

42,082,000

1921

44,026,000

1931

46,075,000

1941

(Amcangyfrif. Dim cyfrifiad yn ystod yr Ail Ryfel Byd)

1951

50,225,000

1961

52,709,000

1971

55,515,000

1981

55,100,000

1991

57,439,000

2001

52,041,916

2011

63,182,000

44,850,000

Poblogaeth newidiol: Siart 2
Faint o blant sydd yn fy ysgol i?
Faint o blant sydd yn fy nosbarth i?
Faint o blant sydd ym mhob grŵp blwyddyn?
Faint o fechgyn sydd yn fy nosbarth i?
Faint o fechgyn sydd yn fy ysgol i?
Faint o ferched sydd yn fy nosbarth i?
Faint o ferched sydd yn fy ysgol i?
Faint o athrawon sydd yn fy ysgol i?

Poblogaeth newidiol: Siart 3
Beth yw'r boblogaeth gyffredinol yn fy
ardal leol?
Faint o ieithoedd sydd yn fy ardal leol?
Faint o fenywod sydd yn fy ardal leol?
Faint o ddynion sydd yn fy ardal leol?
Faint o bobl rhwng 0 a 4 oed sydd yn fy
ardal leol?

