
 

 
 

 

Gwers 9: Bywyd gwaith yn y gorffennol 
YSTOD OEDRAN Cynradd 
AMSER 1 awr 
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Cam cynnydd 1 
Meysydd dysgu a phrofiad: Dyniaethau (Hanes) 
Camau cynnydd 2 a 3 
Meysydd dysgu a phrofiad: Dyniaethau (Hanes): Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; 
Mathemateg a rhifedd 
Sgiliau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd; rhifedd 
Themâu trawsbynciol: Gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â gwaith 

CYFLWYNIAD 
Mae'r cyfrifiad yn ffordd werthfawr o greu ciplun manwl mewn cyfnod penodol o amser 
o nodweddion y boblogaeth. Mae hyn yn cynnwys: ein galwedigaethau (neu swyddi), 
sawl awr roeddem yn gweithio, lefel ein cymwysterau ac a oeddem yn gofalu am aelodau 
llai abl o'r gymdeithas. 

TROSOLWG O'R WERS 
Yn ystod y wers hon, bydd y plant yn archwilio'r data sy'n ymwneud â galwedigaethau. 
Byddant yn gwneud gwaith ymchwil ar alwedigaethau'r gorffennol ac yn meddwl am 
alwedigaethau posibl ar gyfer y dyfodol. Bydd y plant hŷn yn creu testun gwybodaeth i 
rannu eu hymchwil a'u syniadau. 

AMCANION DYSGU 
Ymchwilio i alwedigaethau'r gorffennol. 
Ysgrifennu testun ffeithiol. 

PRIF EIRFA 
Cyfrifiad, galwedigaeth, hanes 

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

alwedigaethau'r boblogaeth yn 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 a'r galwedigaethau, 
ar gyfer y dosbarth. 

• Testunau gwybodaeth neu wefannau y gall y plant eu defnyddio i ymchwilio i swyddi'r 
gorffennol a'r presennol. 

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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Bywyd gwaith yn y gorffennol 
GWEITHGAREDDAU AR GYFER CAMAU CYNNYDD 1 A 2 

Cam 
cynnydd 1 

Cam 
cynnydd 2 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD: 

Cam cynnydd 1 
Meysydd dysgu a phrofiad: Dyniaethau (Hanes) 
Cam cynnydd 2 
Meysydd dysgu a phrofiad: Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

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

gynulleidfaoedd a chyd-destunau 

Mae'r plant yn dysgu am dair swydd o'r gorffennol. Mae'n bosibl nad oes cynifer o bobl 
(neu efallai nad oes unrhyw un!) yn gweithio yn y meysydd hynny bellach. 

Person sy'n deffro gweithwyr 

Glanhäwr simneiau 

Goleuwr lampau 

Gall y plant ystyried beth oedd y swyddi yn ei olygu a pham nad oes 
llawer o bobl yn eu gwneud heddiw. Gallant hefyd gysylltu lluniau, 
dillad, gwrthrychau a lleoliadau â'r swyddi hynny. 

Cam cynnydd 2 
Gofynnwch i'r plant ysgrifennu am swydd o'r gorffennol. 

Gallent esgus eu bod yn lanhäwr simneiau sy'n ysgrifennu llythyr am 
y swydd. Neu gallent ddisgrifio swydd person sy'n deffro gweithwyr. 

Cam cynnydd 1 
Gallai'r plant wisgo i fyny fel petaent yn gwneud swyddi o'r gorffennol. 
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Bywyd gwaith yn y gorffennol 
GWEITHGAREDDAU AR GYFER CAM CYNNYDD 3 

Cam 
cynnydd 3

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:: 

Meysydd dysgu a phrofiad: Dyniaethau (Hanes): Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; 
Mathemateg a rhifedd 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd 
Ysgrifennu:
• Cynllunio a threfnu at wahanol ddibenion, ar 

gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a chyd-destunau 

Rhifedd 
Rhif: 
• Cydberthnasau o fewn y system rhif 

Gofynnwch i'r plant beth y maent yn ei wybod am ystyr y gair 'galwedigaeth'. Pa 
alwedigaethau y maent yn ymwybodol ohonynt? 

Rhannwch y data am alwedigaethau o gyfrifiadau'r gorffennol. Eglurwch unrhyw dermau 
allweddol er mwyn galluogi'r plant i ddeall y data. Er enghraifft: 

Teitlau a 
disgrifiadau swydd Beth maen nhw'n ei olygu 

Rheolwr, cyfarwyddwr, 
uwch-swyddog. 

Dyma'r bobl sy'n 'benaethiaid' yn eu swyddi. Maen 
nhw'n rheoli timau o bobl ac mae rhai hyd yn oed yn 
rheoli rhannau (neu adrannau) cyfan cwmni. 

Gweinyddol, clercol ac 
ysgrifenyddol. 

Pobl sy'n gyfrifol am holl fanylion a gwaith papur 
sefydliad (fel staff swyddfa mewn ysgol!). Maen 
nhw'n gweithio mewn swyddfa fel arfer. 

Gwerthiannau a 
gwasanaeth cwsmeriaid, 
prynwyr, broceriaid, 
cynrychiolwyr gwerthu. 

Y bobl mewn sefydliadau a chwmnïau sy'n gwneud 
yn siŵr bod y cwmni yn llwyddo i werthu'r pethau y 
mae'n eu gwneud. 

Addysg. Athrawon, Cynorthwywyr Addysgu – a phawb sy'n 
gweithio er mwyn sicrhau bod ysgolion yn gweithredu. 

Amaethyddiaeth, yn  
cynnwys ffermio, pysgota 
a choedwigaeth. 

Cynhyrchu bwyd, tyfu planhigion a magu anifeiliaid 
domestig ar gyfer pobl. 

Rhowch gopi o'r tabl i bob grŵp (gallwch lawrlwytho sleid y cyflwyniad PowerPoint neu 
siart 4 y PDF o wefan Gadewch i ni Gyfrif!, www.gadewchinigyfrif.org.uk). 

Anogwch y plant i drafod yr hyn maent yn sylwi arno am y data a pha newidiadau y gallant 
eu gweld. 
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Bywyd gwaith yn y gorffennol 
Cam 

cynnydd 3 

Gofynnwch i'r plant ymchwilio i alwedigaeth. Gallai fod yn alwedigaeth o'r gorffennol pell 
(gweler sleidiau'r cyflwyniad PowerPoint a/neu siartiau 1 a 2 y PDF y gellir eu lawrlwytho) 
neu o Gyfrifiad 2011 (gweler sleidiau'r cyflwyniad PowerPoint a/neu siartiau 3 a 5 y PDF y 
gellir eu lawrlwytho). 

Dylai'r plant aroleuo'r wybodaeth, gwneud nodiadau neu greu trefnydd graffig i gofnodi 
eu gwaith ymchwil. 

Mae'n bosibl y byddwch am ddarparu testunau perthnasol ar gyfer y gwaith ymchwil. 

Edrychwch ar y ffigurau canran cyflogaeth ar gyfer y boblogaeth gyfan (gweler sleidiau'r 
cyflwyniad PowerPoint a/neu siart 6 y PDF y gellir eu lawrlwytho). 

Gallech hefyd ddarparu dolenni gwefannau perthnasol (gweler y Dolenni Defnyddiol ar 
waelod y dudalen). 

Mae'n bosibl y bydd rhai plant yn ymchwilio i ail alwedigaeth o gyfnod gwahanol mewn 
hanes er mwyn ei chymharu â'r alwedigaeth gyntaf. 

Anogwch y plant i rannu eu hymchwil. Yn eu barn nhw, bedd oedd y swyddi gwaethaf 
o'r gorffennol?! 

Gofynnwch i'r plant hefyd ystyried a thrafod sut y gallai galwedigaethau newid yn y 
dyfodol. 

Yna, gallai'r plant ddefnyddio eu gwaith ymchwil a'u syniadau am alwedigaethau yn y 
dyfodol i ysgrifennu testunau ffeithiol. Fel arall, gallent gyflwyno eu canfyddiadau a'u 
syniadau i'r dosbarth. 

DOLENNI DEFNYDDIOL 
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Nomis 
Chwilio am ddata lleol a chenedlaethol o gyfrifiadau blaenorol (gweler Gwers 1 am 
ragor o arweiniad). 
https://gadewchinigyfrif.org.uk/adnoddau-ar-gyfer-athrawon/cyrchu-data-lleol-yn 
ghylch-y-cyfrifiad/ 

Cyfrifiad 2011: Ystadegau Allweddol ar gyfer Cymru a Lloegr, Mawrth 2011 
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/popul 
ationestimates/bulletins/2011censuskeystatisticsforenglandandwales/2012-12-11 

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


Bywyd gwaith yn y gorffennol 
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6 

 

Blwyddyn 6 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 

Meysydd dysgu a phrofiad: Llythrennedd a chyfathrebu; 
Mathemateg a rhifedd 

Sgiliau trawsgwricwlaidd 

Llythrennedd 

Darllen: 
• Strategaethau darllen 
Ysgrifennu:
• Cynllunio a threfnu at wahanol ddibenion, ar 

gyfer gwahanol gynulleidfaoedd a chyd-destunau
• Prawfddarllen, golygu a gwella 

Rhifedd 
Rhif: 
• Cydberthnasau o fewn y system rhif 

Defnyddiwch ddata'r cyfrifiad fel man cychwyn i ymchwilio i'r ffordd y mae 
galwedigaethau wedi newid dros y blynyddoedd (gweler sleidiau'r cyflwyniad 
Powerpoint a/neu siart 4 y PDF y gellir eu lawrlwytho). 

Trafodwch y newidiadau hyn â'r plant. Beth yw'r rhesymau posibl yn eu barn nhw? 

Gofynnwch i'r plant edrych am dueddiadau a thrafod y rhesymau posibl am y 
newidiadau hyn. 

Gofynnwch i'r plant greu adroddiad cydlynol er mwyn ystyried sut y gallai 
galwedigaethau newid yn y dyfodol, gan fyfyrio ar eu gwaith ymchwil. 

Atgoffwch y plant i ddefnyddio dulliau trefnu a chyflwyno pellach i strwythuro testun 
ac arwain y darllenydd. Er enghraifft: 

Penawdau 

• Pwyntiau bwled ategol 
tanlinellu 
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Bywyd gwaith yn y
gorffennol: Siart 1A 
Cipolwg ar y galwedigaethau

o Gyfrifiad 1881 a 1891 

Cyfrifiad 1881 

'Knight of the Thimble', a elwir yn 'Knight of the Sheers' hefyd 

Teiliwr neu gorsedwr. Mae gennym deilwriaid yn ein hoes ni heddiw. 
Mae'n cyfeirio at berson sy'n gwneud neu'n atgyweirio dillad, yn 
enwedig siwtiau i ddynion. Roedd corsedwr yn creu corsedau sef dillad 
isaf i fenywod ers talwm. 

Person sy'n deffro gweithwyr 

Cyn clociau larwm (neu ffonau symudol hyd yn oed), byddai'r person a 
oedd yn deffro'r gweithwyr yn curo ar ffenestri pobl i'w deffro yn y 
bore yn barod i fynd i'r gwaith! 

'Cow-banger' 

Roedd 'cow-banger' yn derm llafar (neu air slang) a ddefnyddiwyd ar 
gyfer ffermwr llaeth ers talwm. 

Cyfrifiad 1891 

Goleuwr Lampau Nwy 

Yn nyddiau goleuadau nwy (yn hytrach na pholion lampau modern), byddent 
yn goleuo pob lamp yn unigol. Mae pum goleuwr nwy i'w cael o hyd (ac 
ambell i lamp nwy). Mae goleuwyr nwy modern yn beirianwyr hefyd, ac mae 
gofalu am y lampau yn rhan fach o'u swyddi. 

Gof 

Person sy'n creu esgidiau i geffylau. Ceir gofaint heddiw, ond maent yn 
gwneud llawer o waith metel arall erbyn hyn. Mae gennym lai o ofaint erbyn 
hyn o gymharu â 100 mlynedd yn ôl. Beth yw'r rheswm dros hynny o bosibl? 

Ysgubwr Simneiau 

Ar adeg ein cyfrifiad cyntaf yn 1801, roedd y plant a oedd yn ddigon bach 
yn cael eu hanfon i lanhau simneiau. Roedd hi'n swydd boenus a pheryglus. 
Dim ond plant tlawd, amddifad yn aml iawn, a oedd yn cael eu gorfodi i 
wneud y gwaith hwn. Erbyn Cyfrifiad 1881, roedd hi'n anghyfreithlon i 
blant o dan 14 oed lanhau simneiau. 



Bywyd gwaith yn y 
gorffennol: Siart 1B 

Geirfa o alwedigaethau eraill o Gyfrifiad 1891 

Census 1881 

Llongwr Abl 

'Clod Hopper' 

Bardd 

Gwas 
Llawfeddyg 

'Nipper' 

'Toe Rag' 

Gwyliwr 

Gwneuthurwr 
Ffyrdd 

Llongwr a oedd yn fwy medrus na'r 
Llongwr Cyffredin. 

Bardd neu glerwr. 

Dyma enw llafar (neu air slang) a
ddefnyddiwyd ar gyfer person a oedd 
yn aredig y tir. 

Negesydd, neu gynorthwyydd 
llawfeddyg ar long. 

Cynorthwyydd lorïau neu berson ifanc a 
gyflogwyd gan gartwr neu yrrwr ceir i 
helpu i gasglu a dosbarthu nwyddau. 

Roedd yn gweithio yn y dociau fel porthor. 

Un o swyddogion y dref a oedd yn 
gwarchod y strydoedd yn ystod y nos. 

Roedd yn cael ei gyflogi i
greu ffyrdd. 



Bywyd gwaith yn y
gorffennol: Siart 2A 

Gall y plant nodi eu canfyddiadau eu
hunain am y galwedigaethau hyn. 

'Knight of the Thimble', a elwir yn 'Knight of the Sheers' hefyd 

Person sy'n deffro gweithwyr 

'Cow-banger' 

Goleuwr Lampau Nwy 

Gof 

Ysgubwr Simneiau 



Bywyd gwaith yn y
gorffennol: Siart 2B 

Gall y plant nodi eu canfyddiadau eu hunain 
am alwedigaethau eraill. 



 

 

Bywyd gwaith yn y 
gorffennol: Siart 3 

Galwedigaethau o Gyfrifiad 2011 Cymru a Lloegr 

Diwydiant Nifer 

Masnach cyfanwerthu a manwerthu; atgyweirio 
cerbydau modur a beiciau modur 

4,220,000 

Iechyd pobl a gweithgareddau gwaith cymdeithasol 3,318,000 

Addysg 2,628,000 

Gweithgynhyrchu 2,370,000 

Adeiladu 2,043,000 

Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a 
thechnegol 

1,746,000 

Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; diogelwch 
gorfodol 

1,592,000 

Llety a gweithgareddau gwasanaethau bwyd 1,485,000 

Trafnidiaeth a storio 1,313,000 

Gweithgareddau gweinyddol a gwasanaethau 
cymorth 

1,294,000 

Gweithgareddau ariannol ac yswiriant 1,145,000 

Gwybodaeth a chyfathrebu 1,055,000 

Gweithgareddau eiddo tiriog 384,000 

Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota 227,000 

Cyflenwi dŵr; carthffosiaeth, rheoli gwastraff a 
gweithgareddau adfer 

188,000 

Cyflenwi trydan, nwy, stêm a systemau aerdymheru 151,000 

Mwyngloddio a chwarela 46,000 

Arall 1,319,000 



Bywyd gwaith yn y gorffennol: Siart 4 
Cipolwg o rai galwedigaethau o'r pedwar cyfrifiad 

diwethaf yng Nghymru a Lloegr 

Galwedigaeth / Diwydiant 2011 2001 1991 1981 

Gweinyddol ac ysgrifenyddol. (Yn 1991, roedd hyn 
mewn dau gategori, 'clercol' ac 'ysgrifenyddol'. Yn 
1981, roedd hyn yn cael ei alw'n 'glercol/cysylltiedig'). 

3,035,000 3,148,893 3,461,580 3,544,470 

Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion 
(roeddent yn cael eu galw'n Rheolwyr a Gweinyddwyr 
Corfforaethol / Rheolwyr / Cynorthwywyr mewn 
Gwasanaethau Amaethyddol yn 1991, ac roedd yn cael 
ei ystyried yn waith 'Rheoli' yn 1981). 

2,861,000 3,570,069 2,084,110 2,077,450 

Gwerthu a gwasanaethau cwsmeriaid 
(roeddent yn cael eu disgrifio fel prynwyr, 
broceriaid, gwerthwyr / ac eraill yn 1991). 

2,241,000 1,812,500 1,527,450 1,234,450 

Addysg (mae hyn weithiau wedi cael ei alw'n 'addysgu'). 2,628,000 1,833,000 1,226,000 1,290,000 

Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota 
(roedd yn cael ei ddisgrifio fel gwaith a oedd yn 
ymwneud â ffermio/pysgota yn 1981). 

227,000 222,790 197,000 297,250 



Bywyd gwaith yn y gorffennol: Siart 5 
Dewis o alwedigaethau allweddol o Gyfrifiad 2011 

Cymru a Lloegr 

Addysg 2,628,000 

Adeiladu 2,043,000 

Trafnidiaeth a storio 1,313,000 

Gwaith ariannol ac yswiriant 1,145,000 

Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota 227,000 

Trydan, nwy, stêm ac aerdymheru 151,000 

Mwyngloddio a chwarela 46,000 



Bywyd gwaith yn y 
gorffennol: Siart 6 

Blwyddyn 6 

Galwedigaethau o Gyfrifiad 2011 Cymru a Lloegr 

Diwydiant Nifer Canran 

Masnach cyfanwerthu a manwerthu; 
atgyweirio cerbydau modur a beiciau modur 

4,220,000 16% 

Iechyd pobl a gweithgareddau gwaith 
cymdeithasol 

3,318,000 12% 

Addysg 2,628,000 10% 

Gweithgynhyrchu 2,370,000 9% 

Adeiladu 2,043,000 8% 

Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a
thechnegol 

1,746,000 7% 

Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; 
diogelwch gorfodol 

1,592,000 6% 

Llety a gweithgareddau gwasanaethau 
bwyd 

1,485,000 6% 

Trafnidiaeth a storio 1,313,000 5% 

Gweithgareddau gweinyddol a
gwasanaethau cymorth 

1,294,000 5% 

Gweithgareddau ariannol ac yswiriant 1,145,000 4% 

Gwybodaeth a chyfathrebu 1,055,000 4% 

Gweithgareddau eiddo tiriog 384,000 1% 

Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota 227,000 1% 

Cyflenwi dŵr; carthffosiaeth, rheoli 
gwastraff a gweithgareddau adfer 

188,000 1% 

Cyflenwi trydan, nwy, stêm a systemau 
aerdymheru 

151,000 1% 

Mwyngloddio a chwarela 46,000 0% 

Arall 1,319,000 5% 
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