
Gwers 2: Rwy'n Cyfrif
YSTOD OEDRAN Cynradd
AMSER  25 – 40 munud
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD  
Meysydd Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu (yn enwedig llafaredd)
Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd

CYFLWYNIAD
Drwy gwblhau'r cyfrifiad a rhannu gwybodaeth hollbwysig am ein hunain a'r rheini sy'n 
byw yn ein cartrefi – sy'n amrywio o'n hoedrannau i'n proffesiynau a'n hethnigrwydd – mae 
pob un ohonom yn helpu i lunio darlun o fywyd yn y DU. Mae hyn yn hollbwysig i helpu'r 
llywodraeth ganolog a llywodraeth leol, awdurdodau iechyd a sawl sefydliad arall i 
gynllunio gwasanaethau tai, addysg, iechyd a thrafnidiaeth.

Mae gwledydd wedi defnyddio cyfrifiadau i gasglu gwybodaeth am eu pobl am filoedd o 
flynyddoedd. Mae'r dull hwn yn hŷn na gwareiddiadau Tsieineaidd, Eifftiaidd, Groegaidd a 
Rhufeinig! Yn 4000CC, defnyddiodd y Babiloniaid gyfrifiadau i gynllunio faint o fwyd yr 
oedd angen iddynt ddod o hyd iddo ar gyfer pob aelod o'r boblogaeth. Mae tystiolaeth yn 
awgrymu eu bod wedi nodi cofnodion cyfrifiadau ar deils clai – ceir enghraifft o hyn yn yr 
Amgueddfa Brydeinig. 

Defnyddio cyfrifiadau yn yr henfyd (gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol) 
www.ons.gov.uk/census/2011census/howourcensusworks/aboutcensuses/censushistory
/censustakingintheancientworld
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Rwy'n Cyfrif

TROSOLWG O’R WERS
Nod y wers hon yw annog y plant i ddeall pwysigrwydd cael eu clywed. Yna byddwn yn 
ystyried y ffyrdd y gallant sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a mynegi eu barn.

Mewn un cylch mawr neu grwpiau bach, bydd y plant yn ystyried y ffyrdd y gallant sicrhau 
bod eu lleisiau'n cael eu clywed – yn yr ysgol a'r tu allan iddi.

Gallant hefyd ystyried y rhwystrau sy'n eu hatal rhag mynegi eu barn yn ogystal â'r 
rhwystrau y gallai plant eraill eu hwynebu. Gallech archwilio'r erthyglau sy'n ymwneud â 
hyn yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. 

AMCANION DYSGU
Trafod y ffyrdd y gallaf fynegi fy marn. 
Ystyried barn a dewisiadau a all fod yn wahanol i fy rhai i. 
Gwybod bod fy marn yn cyfrif. 

GEIRFA AC YMADRODDION ALLWEDDOL 
Mynegi barn a Democratiaeth 

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH
• Os ydych yn teimlo y byddai'r wers hon yn gweithio'n well ar ffurf amser cylch, neu mewn 

grwpiau trafod, mae'n bosibl y byddwch am aildrefnu eich ystafell ddosbarth i wneud lle.

• Mae'n bosibl y byddwch am ofyn i'r plant hŷn wneud nodiadau yn eu grwpiau. Os felly, 
bydd angen papur mawr a phennau lliw arnoch. 

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



3

Rwy'n Cyfrif
GWEITHGAREDDAU

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

1. Dechreuwch drwy gyflwyno neu grynhoi diben y
 cyfrifiad. (Diben y cyfrifiad yw cyfrif yr holl bobl a
 chartrefi yn y Deyrnas Unedig, er mwyn helpu i
 gynllunio gwasanaethau megis ysgolion, ysbytai,
 tai a thrafnidiaeth ledled y wlad.)

2. Gofynnwch i'r plant beth mae mynegi eich barn yn
 ei olygu. Mae'n bosibl y byddwch am archwilio'r
 cysylltiad rhwng hyn a democratiaeth.

3. Gosodwch y plant mewn grwpiau bach, yna rhowch
 y dasg iddynt o ddod o hyd i'r holl ffyrdd y gallant
 fynegi eu barn a phwy y gallant siarad â nhw.

4. Dylech ystyried p'un a all y plant feddwl am adegau
 lle y maent wedi mynegi eu barn a bod rhywbeth
 wedi newid yn sgil hynny. Gallai hyn ymwneud â'ch
 cyngor ysgol. 

Fframwaith 
Llythrennedd

a Rhifedd

Llythrennedd / Llafaredd ar draws y cwricwlwm / Datblygu a chyflwyno 
gwybodaeth a syniadau / Siarad; Gwrando; Cydweithio a thrafod. 

Meysydd 
Dysgu a 
Phrofiad

• Iechyd a lles.
• Y Dyniaethau.
• Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu.

Blynyddoedd
1-6
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Rwy'n Cyfrif
GWEITHGAREDDAU WEDI'U HADDASU AR GYFER PLANT HŶN

ERTHYGL 12 (parchu barn y plentyn):

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn
www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/

Crynodeb o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (gweler 
Erthyglau 12 ac 13)
www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_summary-1.pdf

DOLENNI DEFNYDDIOL

Mae'n bosibl y byddwch yn penderfynu datblygu'r dysgu hwn ymhellach drwy 
edrych ar erthyglau yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 
sy'n ymwneud â phlant yn mynegi eu barn a'u hawl i rywun wrando arnynt.

1. A all y plant feddwl am adegau pan nad yw pobl yn gwrando ar blant o bosibl?

2. Pam bod angen yr hawliau hyn? 

“Mae gan blant yr hawl i ddweud eu 
barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd 

pan fo oedolion yn gwneud 
penderfyniadau sy’n effeithio arnyn 

nhw, ac i’w barn gael ei hystyried. Mae'r 
hawl hon yn gymwys bob amser, er 

enghraifft yn ystod achos mewnfudo, 
penderfyniadau ynghylch tai neu fywyd 

y plentyn gartref o ddydd i ddydd.”

Blynyddoedd
1-6
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Gofynnwch i'r plant ysgrifennu llythyr darbwyllol i ddadlau dros newid sydd ei angen yn eu 
barn nhw yn eu hardal leol neu yn yr ysgol.

Atgoffwch y plant i wneud y canlynol: 
• Meddwl am bwy sydd â phŵer neu sy'n ddylanwadol yn yr ardal y mae'r mater yn
 ymwneud â hi. 

• Nodi at bwy y dylai'r llythyr gyfeirio ato.

Rwy'n Cyfrif
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU

• Llythrennedd / Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm / Trefnu syniadau
 a gwybodaeth / Ystyr, dibenion, darllenwyr; Strwythur a threfn.
• Lythrennedd / Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm / Ysgrifennu'n
 gywir / Iaith; Cystrawen.

Meysydd 
Dysgu

a Phrofiad
Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu.

Fframwaith 
Llythrennedd

a Rhifedd

Blwyddyn 6
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Ystyriwch ystyr 'barn' gyda'r plant a'r hyn y mae'n ei olygu i gael
barn neu ddewis.

• Gallech drafod barn y plant am yr iard chwarae neu ginio ysgol.

• Gallech drafod sut y gall y plant fynegi eu barn am eu hoffterau
 a'r hyn nad ydynt yn ei hoffi.

• Pwy y gallant siarad â nhw?

• Pwy sy'n gyfrifol am wrando arnynt?

Gallech gynnal amser cylch i roi'r cyfle i bob plentyn
fynegi ei farn am gynnig i newid rhywbeth yn yr
ystafell ddosbarth, gan annog y plant i roi rhesymau
ac ystyried safbwyntiau gwahanol.

Rwy'n Cyfrif
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD:

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; Iechyd a lles (dau faes allweddol).

Dosbarth Meithrin
a Derbyn


