
YSTOD OEDRAN Cynradd 
AMSER 1 – 2 awr
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD
Meysydd Dysgu a Phrofiad: Mathemateg a rhifedd
Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd: Rhifedd

CYFLWYNIAD
Bob deng mlynedd, mae'r cyfrifiad yn llunio darlun cyflawn o'r genedl. 
Mae'n ein galluogi i weld beth sy'n newid ledled y Deyrnas Unedig gan 
ei fod yn gofyn cwestiynau tebyg bob tro ac am fod yr un dull yn cael 
ei ddefnyddio i gofnodi'r wybodaeth. Mae'r cyfrifiad yn rhoi'r 
wybodaeth sydd ei hangen ar y llywodraeth i ddatblygu polisïau, 
cynllunio a chynnal gwasanaethau cyhoeddus a dyrannu arian – 
mae'n hollbwysig er mwyn helpu i gynllunio popeth, o ysgolion i 
ysbytai. 

TROSOLWG O’R WERS
Yn ystod y wers hon, bydd y plant yn 
cynllunio ac yn cymryd rhan mewn arolwg 
sy'n ystyried yr hyn y gallwn ei ddysgu drwy 
ofyn yr un cwestiwn i nifer fawr o bobl, ac yn 
dehongli'r canlyniadau.

AMCANION DYSGU
Cynllunio arolwg. 
Casglu data. 
Cyflwyno a dehongli data. 

GEIRFA ALLWEDDOL 
Arolwg, Data, Dehongli

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH
• Papur graff/sgwariau. 

• Mae'n bosibl y byddwch yn penderfynu
 defnyddio cyfrifiadur neu ap i greu
 graffiau, tablau a siartiau cylch.

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

Gwers 3: Cyfrifiad ein Hysgol
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1. Cynlluniwch 'gyfrifiad' neu arolwg byr gyda'r plant. Beth fydd diben eich cyfrifiad?
 Pwy y byddwch yn eu holi?

2. Penderfynwch pa gwestiynau y byddwch yn eu gofyn a sawl cwestiwn y dylech ei
 gynnwys. Trafodwch gwestiynau agored a chaeedig. Pa gwestiynau fydd yn gweithio
 mewn arolwg a pham? Sawl ateb posibl y dylai pob cwestiwn ei gynnwys?

3. Penderfynwch pa ddull y byddwch yn ei ddefnyddio i gasglu eich data a sut y
 gallwch sicrhau y cânt eu cofnodi'n gywir. Gall hyn fod ar ffurf sticeri neu farciau,
 drwy gadw cyfrif neu ddefnyddio adnodd arolwg ar-lein.

4. Cynhaliwch yr arolwg. Gallai hyn olygu gofyn i ddosbarthiadau eraill.

5. Defnyddiwch y data o'r arolwg i greu pictogramau, tablau, siartiau neu graffiau.
 Ar gyfer plant ym mlwyddyn 2 ac uwch, dylech greu allwedd ar gyfer y pictogram
 lle mae un llun yn cynrychioli 2 neu 10.

 Os bydd llun cyfan yn cynrychioli 2, gall hanner llun gynrychioli 1. Os bydd llun cyfan
 yn cynrychioli 10, gall hanner llun gynrychioli 5.

 Os bydd y plant yn creu graffiau a siartiau, gall yr echelin sy'n dangos y rhif gynyddu
 mewn unedau o fwy nag un fel bod angen i'r plant ddangos a darllen gwerthoedd
 sydd heb eu marcio.

 Gallai'r plant wneud hyn yn annibynnol neu â chymorth
 gennych chi neu oedolyn arall. Gallech hefyd benderfynu
 gwneud hyn gyda phawb ar yr un pryd ar raddfa fawr.
 Gweler sleidiau'r cyflwyniad PowerPoint a/neu ddogfennau
 PDF Siartiau 2, 3, 4 a 5 y gellir eu lawrlwytho.

6. Dehonglwch y data o'r siartiau a'r graffiau.

 Beth mae'r data yn ei ddangos i ni?
 Beth nad ydynt yn ei ddangos?
 Sut y gallwn ddefnyddio'r data hyn o bosibl?

 Chwiliwch am batrymau. Mae'n bosibl y byddwch yn
 paratoi cwestiynau manylach i'r plant ynglŷn â'r data. 

Cyfrifiad ein Hysgol 
GWEITHGAREDDAU

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Fframwaith 
Llythrennedd

a Rhifedd

• Rhifedd / Defnyddio sgiliau data / Casglu a chofnodi data;
 Cyflwyno a dadansoddi data; Dehongli canlyniadau.
• Rhifedd / Defnyddio sgiliau rhif / Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau
 yn y pen a dulliau ysgrifenedig. 

Maes Dysgu
a Phrofiad Mathemateg a rhifedd.

Blynyddoedd
1-6
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Cyfrifiad ein Hysgol
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD: 

Dehongli a chreu siartiau cylch a graffiau llinell a'u defnyddio i 
ddatrys problemau. 

Gweler sleidiau'r cyflwyniad PowerPoint a/neu PDF Siart 8 y gellir ei lawrlwytho i gyfrifo'r 
cymedr o ystadegau poblogaeth Lloegr yng Nghyfrifiad 2011. 

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.

Hoff Anifail y Dosbarth

Mathemateg
a rhifedd

Blwyddyn 6
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Cyfrifiad ein Hysgol
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Leithoedd, llythrennedd a chyfathrebu (prif faes) a gefnogir gan Fathemateg a rhifedd. 

Arolwg y Dydd
Crëwch gwestiwn gwahanol bob dydd ar gyfer y plant 
drwy symud eu henwau i un o'r ddau ddewis, neu drwy 
roi tic neu sticer ar un o'r ddau ddewis.

Gweler sleidiau'r cyflwyniad PowerPoint a/neu 
ddogfennau PDF Siartiau 9 a 10 y gellir eu lawrlwytho, 
i gael gafael ar siartiau y gallwch eu llenwi gyda'r plant 
yn y dosbarth. Dylech eu defnyddio i sbarduno 
trafodaeth am ein dewisiadau, gan nodi sawl person 
sy'n dewis pob opsiwn, cyfrifo'r cyfanswm a sylwi ar ba 
ddewis sydd fwyaf poblogaidd. 

Gadewch i ni gyfrif: Cyfrifiad ein Hysgol

Hoff chwaraeon pwy
yw nofio?

Cwestiwn arall gan
eich dosbarth.

Hoff ddiwrnod pwy
yw'r Nadolig?

Y cwestiwm ✔ CYFANSWM ✘ CYFANSWM

Hoff chwaraeon pwy
yw pêl-droed?

Hoff ddiwrnod pwy
yw ei ben-blwydd?

Gadewch i ni gyfrif pwy
sy'n hoffi hufen iâ?

Dosbarth Meithrin
a Derbyn



Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 1

Beth yw hoff anifail y dosbarth? Gadewch i ni gyfrif yr atebion!

Math o
anifail anwes Nifer Amlder

Cath 8

Ci 7

Mochyn
Cwta 4

Bochdew 5

Cwningen 4

Arall 3



Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 2 
Enghraifft o siart pictogram

Hoff anifail y dosbarth
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Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 3
Dehongli‛r data:
Mae'r pictogram hwn yn dangos yr anifeiliaid anwes mwyaf poblogaidd yn y dosbarth.
Mae graddfa'r pictogram hwn yn cynyddu fesul 1.

Hoff anifail y dosbarth
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Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 3B: 
Dehongli‛r data: 
Mae'r pictogram hwn yn dangos yr anifeiliaid anwes mwyaf poblogaidd yn y dosbarth.
Mae graddfa'r pictogram hwn yn cynyddu fesul 2.

Hoff anifail y dosbarth
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Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 4
Dehongli‛r data: 
Mae'r pictogram hwn yn dangos yr anifeiliaid anwes mwyaf poblogaidd yn y dosbarth.
Mae graddfa'r pictogram hwn yn cynyddu fesul 2.

Hoff anifail y dosbarth
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dewis 1 plentyn.

Cath Ci Mochyn Cwta Bochdew Cwningen Arall



Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 5
Dehongli‛r data:
Mae'r pictogram hwn yn dangos yr anifeiliaid anwes mwyaf poblogaidd yn y dosbarth.
Mae graddfa'r pictogram hwn yn cynyddu fesul 10.

The class‛s favourite animal
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Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 6
Enghraifft o siart bar

Hoff anifail anwes y dosbarth
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Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 7
Enghraifft o siart gylch
Hoff anifail anwes y dosbarth
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Her: Cyfrifwch gymedr ystod oedran mwy nag un grŵp. 
Er enghraifft: Ar gyfartaledd, faint o bobl sydd rhwng 65 ac 89 oed yn y tri grŵp? 
Sut y gallwn gyfrifo'r cymedr hwn? 

Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 8
Cyfrifiad 2011 Poblogaeth Cymru

Oedrannau
Yr holl drigolion arferol 

Rhwng 0 a 4 oed
Rhwng 5 a 7 oed
Rhwng 8 a 9 oed

15 oed
Rhwng 16 a 17 oed
Rhwng 18 a 19 oed
Rhwng 20 a 24 oed
Rhwng 25 a 29 oed
Rhwng 30 a 44 oed 
Rhwng 45 a 59 oed
Rhwng 60 a 64 oed
Rhwng 65 a 74 oed

Rhwng 75 a 84
Rhwng 85 a 90 oed
90 oed a throsodd

3,063,456
178,301
99,429
63,650
177,748
37,168
77,111
84,841
211,924
185,728
570,894
609,233
204,885
300,550
187,434
49,360
25,200

100
5.8
3.2
2.1
5.8

19.9
6.7
9.8
6.1
1.6
0.8

2.5
2.8
6.9
6.1

18.6

1.2

Oedrannau Cymru %

Blwyddyn 6



Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 9 
Arolwg y Dydd

Beth yw hoff anifail y dosbarth? Gadewch i ni gyfrif yr atebion!

Anifail Enghreifftiau o'r Nifer Amlder
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Dosbarth Meithrin
a Derbyn



Cyfrifiad ein Hysgol: Siart 10
Arolwg y Dydd

Dosbarth Meithrin
a Derbyn




