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YSTOD OEDRAN Cynradd
AMSER 1 - 2 awr 
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Blynyddoedd 1 i 6:
Meysydd Dysgu a Phrofiad: Y Dyniaethau; Y Celfyddydau mynegiannol; Mathemateg
a rhifedd (Blwyddyn 6)
Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd: Rhifedd
Dosbarth Meithrin a Derbyn: Meysydd Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, llythrennedd a 
chyfathrebu; Y Dyniaethau; Y Celfyddydau mynegiannol
Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd

CYFLWYNIAD
Ym mhob un o'n gwersi blaenorol, rydym wedi dysgu pa mor bwysig yw'r cyfrifiad er 
mwyn helpu'r llywodraeth i wybod beth mae'r boblogaeth yn ei wneud nawr, fel ei bod
yn gallu cynllunio at y dyfodol. Yn Gadewch i ni Gyfrif ein Hardal Leol, Rhan 1, 
gwnaethom gynnal ein cyfrifiadau ein hunain drwy gyfrif amrywiaeth o bethau yn ein 
hardal leol.

Gweithgaredd ar gyfer yr ysgol gyfan yw hwn, sy'n dilyn Rhan 1 o'r wers hon, lle gall yr 
ysgol greu map o'i hardal leol. Cofiwch - gallech ennill gwerth £1000 o gyfarpar ar gyfer 
eich ysgol! Ewch i wefan Gadewch i ni Gyfrif! (www.gadewchinigyfrif.org.uk) i gael rhagor 
o wybodaeth. 
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Gadewch i ni Gyfrif ein Hardal Leol,
Rhan 2

TROSOLWG O'R WERS
Mae'r wers hon yn dilyn Gadewch i ni Gyfrif ein Hardal Leol, Rhan 1 (gwers 11). Yn y wers 
hon, bydd y plant yn archwilio daearyddiaeth ardal leol eu hysgol. Byddant yn dysgu am 
adeiladau arwyddocaol, tirnodau a'r amgylchedd lleol.

Bydd y plant yn gwneud arsylwadau am yr ardal fel y mae nawr ac fel yr oedd yn y 
gorffennol, gan gysylltu hyn â data'r cyfrifiad.

Yn dilyn y gweithgaredd hwn, byddant yn creu modelau neu luniau i'w hychwanegu i fap yr 
ysgol gyfan o'r ardal leol.

Ewch ati i lanlwytho eich lluniau i wefan Gadewch i ni Gyfrif! (www.gadewchinigyfrif.org.uk) 
a chofiwch - gallech ennill gwobr i'ch ysgol!  

AMCANION DYSGU
Gwneud arsylwadau am ddaearyddiaeth ein hardal leol. 
Creu gwaith celf yn seiliedig ar ein hardal leol. 

GEIRFA AC YMADRODDION ALLWEDDOL
Daearyddiaeth, Tirnodau, Arsylwi

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH
• Y canllaw i athrawon ar ddefnyddio gwefan Nomis er mwyn dod o hyd i ddata'r cyfrifiad
 am ardal leol eich ysgol. (Efallai y byddwch am chwilio data'r cyfrifiad yn yr ‘Adroddiad
 Ardal Leol’ cyn eich gwers a llunio taflen ffeithiau yn ymwneud ag ardal eich ysgol, ar
 gyfer y dosbarth.)

• Mae'n bosibl y byddwch am wneud eich ymchwil eich hun am ddaearyddiaeth a hanes
 yr ardal leol i baratoi ar gyfer y wers, er enghraifft mewn llyfrgelloedd ac amgueddfeydd
 lleol).

• Map(iau) o'r ardal leol. 

• Deunyddiau celf.

Gallwch lawrlwytho’r cynllun gwers hwn, siartiau PDF ategol a sleidiau’r cyflwyniad 
PowerPoint o wefan Gadewch i ni Gyfrif!, www.gadewchinigyfrif.org.uk.

Blynyddoedd
1-6
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Gadewch i ni Gyfrif ein Hardal Leol,
Rhan 2

GWEITHGAREDDAU

1. Ar ôl mynd am dro o gwmpas yr ardal leol (fel rhan o Ddiwrnod Gadewch i ni Gyfrif!
 neu fel digwyddiad ar wahân), ewch ati i annog y plant i siarad am yr hyn maent
 wedi'i weld.

 Gallai un dosbarth ganolbwyntio ar faes penodol:
 • Y stryd fawr 
 • Daearyddiaeth ffisegol 
 • Tai 
 • Trafnidiaeth

 Yna gallent rannu eu canfyddiadau â dosbarthiadau eraill. Os
 byddwch wedi cymryd ffotograffau wrth fynd am dro, defnyddiwch
 y rhain i annog trafodaeth y plant. Gallwch siarad am wahanol
 fathau o adeiladau, oedrannau'r adeiladau, y mathau o gerbydau
 a'u niferoedd, nodweddion y ddaearyddiaeth ffisegol, gan gynnwys
 mannau gwyrdd a thirnodau. Trafodwch y gwahaniaethau a welwyd
 mewn ardaloedd gwahanol a'r rhesymau posibl drostynt. 

2. Defnyddiwch y drafodaeth hon fel cyfle i feddwl sut y gallai'r
 agweddau hyn ar yr ardal leol fod wedi bod yn wahanol yn y
 gorffennol neu sut y gallent fod yn wahanol yn y dyfodol.
 Defnyddiwch luniau, mapiau a ffilmiau o'r gorffennol i ychwanegu
 at yr arsylwadau a'r cymariaethau y gall y plant eu gwneud.

3. Gallai'r plant roi'r lluniau yn eu trefn i greu llinell amser neu eu
 grwpio at ei gilydd a phenderfynu ar gategorïau. Gallech roi un
 ddelwedd ar bob bwrdd ac yna gallai'r plant symud o gwmpas
 y dosbarth gan ychwanegu sylwadau neu labeli at y lluniau.
 Yna, gall pob bwrdd adrodd yn ôl i'r dosbarth.

4. Gallech ddefnyddio data'r cyfrifiad i edrych ar yr hyn y mae cyfrifiadau
 blaenorol yn ei ddweud wrthym am ein hardal leol. Efallai eich bod wedi
 edrych ar hyn mewn gwersi blaenorol, a gallech ddychwelyd at y gwaith
 hwnnw i'w gysylltu â'r hyn rydych wedi'i weld.

5. Crewch fodelau neu baentiadau sy'n dangos nodweddion yr ardal leol y
 mae'r plant wedi'u gweld.

6. Yna, gall y plant blotio'r gwaith celf ar fap i greu map 3D mawr o'r
 ardal, yn dangos y pethau hynny sydd wedi newid dros amser.

7. Defnyddiwch ddarn mawr o bapur neu bapur oddi ar rolyn i
 ddarlunio amlinelliad syml o'r prif ffyrdd, llwybrau a nodweddion
 eraill yr ardal y gwnaethoch gerdded drwyddi. Nid oes angen iddo
 fod yn fanwl na bod yn fap wedi'i argraffu. Caiff y manylion eu
 hychwanegu wrth i'r plant ychwanegu eu gwaith celf. 

Meysydd Dysgu
a Phrofiad

• Y Dyniaethau.
• Y Celfyddydau mynegiannol.

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Blynyddoedd
1-6
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Gadewch i ni Gyfrif ein Hardal Leol,
Rhan 2

GWEITHGAREDDAU

Yna, gall y plant roi neu ludo'r gwaith celf ar y map. Neu gallwch ddefnyddio pin a chortyn i 
nodi'r lle ar y map ac yna roi'r modelau neu'r lluniau wrth ochr y map. Dylech gynnwys eich 
pictogramau a'ch siartiau bar i ddangos sut y mae llefydd gwahanol yn amrywio.

Cyfunwch fapiau'r ysgol i greu map yr ysgol gyfan i'w arddangos a'i rannu â'r teuluoedd er 
mwyn dathlu Diwrnod Gadewch i ni Gyfrif!.

Lanlwythwch lun neu fideo o'ch map i wefan Gadewch i ni Gyfrif! 
(www.gadewchinigyfrif.rg.uk). Cofiwch - gallai eich ysgol ennill gwerth £1000 o gyfarpar 
(gweler gwefan Gadewch i ni Gyfrif! am ragor o fanylion)!

Gallai cyngor yr ysgol fod yn genhadon ar gyfer y prosiect hwn.

Nomis
I chwilio am ddata lleol a chenedlaethol o gyfrifiadau'r gorffennol (gweler Gwers 1 am 
ragor o ganllawiau)
www.nomisweb.co.uk/

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

Cyfrifiad Blaenafon 1841
amgueddfa.cymru/plantychwyldro/gwaith/adnoddau/cyfrifiad1841/

Francis Frith
Ffotograffau, mapiau, atgofion a llyfrau o 26,150 o lefydd yn y DU.
www.francisfrith.com/  

DOLENNI DEFNYDDIOL

Blynyddoedd
1-6

https://www.nomisweb.co.uk/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuskeystatisticsforenglandandwales/2012-12-11#key-points)
https://amgueddfa.cymru/plantychwyldro/gwaith/adnoddau/cyfrifiad1841/
https://www.francisfrith.com/
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Gadewch i ni Gyfrif ein Hardal Leol,
Rhan 2

GWEITHGAREDDAU WEDI'U HADDASU AR GYFER: BLWYDDYN 6

Ar ôl casglu data am wrthrychau a lleoedd yn yr ardal leol (ar 
ôl cyfrif mathau o adeiladau, cerbydau neu bobl, er enghraifft), 
gall y plant ddefnyddio'r data hyn i gymharu symiau/niferoedd, 
gan gynnwys edrych ar gymarebau.

Gallai'r plant gymharu drwy ddweud bod un swm/nifer yn fwy 
neu'n llai na'r hyn yr oedd o'r blaen, ac o faint. Gallent hefyd 
ystyried cyfradd y cynnydd yn y swm/nifer - gan edrych ar y 
berthynas yn lluosiadol. Er enghraifft, gallent edrych i weld a 
yw'r rhif ddwywaith cymaint, hanner cymaint eto neu 
deirgwaith cymaint eto.

Efallai y gallai'r plant greu lluniadau wrth raddfa neu fapiau o 
ardaloedd sy'n agos i'r ysgol. 

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Fframwaith Llythrennedd 
a Rhifedd

Rhifedd / Defnyddio sgiliau rhif / Ffracsiynau, degolion, 
canrannau a chymhareb.

Blwyddyn 6
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Gall plant, staff – a rhieni! - fynd am dro o'r ystafell ddosbarth.

Ar hyd y ffordd, siaradwch â'r plant am yr hyn rydych yn sylwi arno o'ch cwmpas.

Trafodwch Ilefydd sy'n gyfarwydd a llefydd sy'n newydd iddynt.

Wrth i chi gerdded, tynnwch ffotograffau a fideos. Defnyddiwch y rhain i ysbrydoli 
darnau o destun a lluniau i'w hychwanegu at fap yr ysgol. 

Gadewch i ni Gyfrif ein Hardal Leol,
Rhan 2

GWEITHGAREDDAU WEDI'U HADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD: 

Meysydd Dysgu
a Phrofiad

Cyfrifoldebau
trawsgwricwlaidd

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; Y 
Dyniaethau; Y Celfyddydau mynegiannol.

Llythrennedd.

Dosbarth Meithrin
a Derbyn




