
Gwers 5: Cynllunio ar gyfer y Dyfodol 
YSTOD OEDRAN Cynradd
AMSER 1 – 2 awr
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Dosbarth Meithrin a Derbyn i Flwyddyn 6:
Meysydd Dysgu a Phrofiad: leithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; Y Dyniaethau;
Y Celfyddydau mynegiannol; Mathemateg a rhifedd
Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd; Rhifedd

CYFLWYNIAD
Mae'r cyfrifiad yn rhoi darlun cyflawn i ni o'r wlad bob deng mlynedd.  Mae angen y 
wybodaeth hon arnom fel y gallwn baratoi ar gyfer y dyfodol. Caiff y data a gesglir yn
y cyfrifiad eu defnyddio i wneud penderfyniadau am gynlluniau lleol a chenedlaethol
a gwariant.

Er enghraifft, mae data ar oedran y boblogaeth, iechyd cyffredinol pobl a nifer y gofalwy
yn llywio'r gwasanaethau iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol a gynigir.

TROSOLWG O'R WERS 
Yn ystod y wers hon, bydd y plant yn dysgu 
am sut y caiff y wybodaeth a gesglir yn y 
cyfrifiad ei defnyddio i gynllunio ar gyfer y 
dyfodol. Bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd i'r
plant ddefnyddio data i gynllunio ar gyfer 
digwyddiadau yn y dyfodol yn eu cartref,
eu hysgol a'u hardal leol. 

AMCANION DYSGU
Deall sut y gall data lywio cynlluniau.
Defnyddio data i gynllunio digwyddiad. 

GEIRFA ALLWEDDOL 
Data, Cynllunio, Polisi

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH
• Deunyddiau celf ar gyfer y darnau o gelf
 y byddwch yn dewis eu creu.
• Efallai y byddwch am ddefnyddio mapiau
 o'r ardal leol. 

Gallwch lawrlwytho’r cynllun gwers hwn, 
siartiau PDF ategol a sleidiau’r cyflwyniad 
PowerPoint o wefan Gadewch i ni Gyfrif!, 
www.gadewchinigyfrif.org.uk.
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1. Rhannwch gefndir y wers â'r plant. Eglurwch fod data'r cyfrifiad yn helpu'r llywodraeth
 i gynllunio ar gyfer ysgolion, ysbytai a thai ar gyfer y dyfodol.

2. Gofynnwch i'r plant sut y gallai bod yn ymwybodol o nifer y bobl sydd mewn ardal helpu
 gyda chynlluniau. Mae'n bosibl y byddwch yn dewis edrych ar fap o'r ardal leol fel
 sbardun (gallai'r map yn Siart 1 neu sleidiau'r cyflwyniad PowerPoint fod yn ddefnyddiol
 i chi). A yw'r plant yn sylwi ar nifer y tai, ysbytai neu ysgolion er enghraifft? Beth fyddai
 wedi llywio'r penderfyniadau i'w hadeiladu yno o bosibl?

3. Gadewch i ni ddychmygu ein bod yn cynllunio tref newydd sbon. Beth sydd ei angen
 arnom yn ein tref? er enghraifft, cartrefi, ysgolion, canolfannau gofal plant,
 meddygfeydd, ysbyty, gorsaf, bysiau, ffyrdd.

4. Ysgrifennwch neu gofynnwch i'r plant ysgrifennu eu hatebion ar bapur mawr neu
 nodiadau post-it. Rhowch y syniadau ar y wal weithio a gofynnwch i bob grŵp adrodd
 ei syniadau yn ôl.

5. Ystyriwch sut y gallech flaenoriaethu gyda'r plant. Pa ddata allai eich helpu?

6. Gwnewch waith celf (lluniau, paentiadau neu fodelau) o'r dref. 

Cynllunio ar gyfer y Dyfodol
GWEITHGAREDDAU

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Fframwaith 
Llythrennedd

a Rhifedd

Meysydd 
Dysgu a 
Phrofiad

• Mathemateg a rhifedd.
• Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu.
• Y Celfyddydau mynegiannol.

• Llythrennedd / Llafaredd ar draws y cwricwlwm / Datblygu a
 chyflwyno gwybodaeth a syniadau / Siarad; Gwrando.
• Rhifedd / Defnyddio sgiliau rhif / Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau
 meddwl ac ysgrifenedig.

Blynyddoedd
1-6
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Cynllunio ar gyfer y Dyfodol
GWEITHGAREDDAU

Blynyddoedd 1 i 2
Dyma gyfle i'r plant gynllunio! Gadewch i ni ddychmygu ein bod yn cynllunio taith (e.e. i 
amgueddfa, parc thema, theatr). Un grŵp i bob lleoliad o bosibl. Beth fyddai angen i'r plant 
ei wybod i gynllunio'r daith hon? (Nifer y plant a all ddod ar y daith, nifer y rhieni i 
gynorthwyo, sawl cinio i'w archebu o gegin yr ysgol.)

Sut y gallwn gasglu'r data hyn?
Beth fydd y data yn ein helpu i gynllunio ar ei gyfer? 
Gallai hyn olygu nifer y tocynnau i'w prynu, trafnidiaeth neu ginio, er enghraifft. 

Blynyddoedd 3 i 6
Gofynnwch i'r plant ddychmygu bod 10 mlynedd wedi mynd heibio ers adeiladu'r dref. 
Hoffem gynnal cyfrifiad i ddarganfod beth sydd angen ei gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Pa gwestiynau y mae angen i ni eu gofyn?
Pa ddata yr hoffem eu casglu?
Sut y bydd hyn yn llywio ein cynlluniau? 

Enghreifftiau:  
Faint o bobl sy'n byw yn y dref (i gynllunio gwasanaethau). 
Faint o bobl sy'n byw ym mhob fflat / tŷ (i gynllunio tai). 
Oedrannau'r bobl (ar gyfer anghenion ysgolion, iechyd a thai
yn y dyfodol). 
Sut y mae pobl yn teithio i'r ysgol a'r gwaith (bydd hyn yn
helpu i gynllunio trafnidiaeth). 

Pam Ein Bod yn Cael Cyfrifiad
www.ons.gov.uk/census/2011census/whywehaveacensus

DOLENNI DEFNYDDIOL

Blynyddoedd
1-6

https://www.ons.gov.uk/census/2011census/whywehaveacensus
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Cynllunio ar gyfer y Dyfodol
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Rhannwch bictogramau neu graffiau o boblogaeth y dref (gweler Siart 2 a 3 neu sleid
y cyflwyniad PowerPoint).

Dywedwch wrth y plant fod dau ddosbarth ym mhob blwyddyn yn yr ysgol gynradd yn 
ein tref arbennig. Mae hyd at 30 o blant ym mhob dosbarth. Felly mae hyd at 60 o blant 
ym mhob grŵp blwyddyn.

Rydym wedi cynnal cyfrifiad ddeng mlynedd yn ddiweddarach (gweler Siart 4 a sleid y 
cyflwyniad PowerPoint). Mae'r canlyniadau'n dangos bod bron 360 o blant sy'n 3 oed 
ac iau yn byw yn y dref (gellid dangos hyn ar ffurf pictogram neu graff).
Sut y gallai hyn effeithio ar ein cynlluniau?
Beth fydd angen ei newid o bosibl? 
Gallwch chi egluro pam?

Beth y dylai'r ysgol ei wneud ar gyfer ei dosbarthiadau yn y dyfodol
agos yn eich barn chi?
Pa newidiadau eraill y bydd angen i'r llywodraeth leol baratoi ar
eu cyfer o bosibl?

Sut y bydd hyn yn effeithio ar yr ysgol?
(Mwy o ddosbarthiadau, athrawon, gofod neu ysgol newydd er
enghraifft).

Lluniwch gynllun ar gyfer yr ysgol neu'r ysgolion yn yr ardal dros
y ddwy flynedd nesaf. 

Datrys problemau gan gynnwys adio, tynnu, lluosi a rhannu .Mathemateg
a rhifedd

Blwyddyn 6
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Cynllunio ar gyfer y Dyfodol
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD:

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; y Dyniaethau; Mathemateg a rhifedd.

Mae cyfrif yn ein helpu i baratoi ar gyfer bron unrhyw beth y byddwn yn ei wneud ar gyfer
y dyfodol.

Sut y gallai'r cogyddion yn y gegin ddefnyddio niferoedd i drefnu ein cinio ysgol? 
Sut y gallai ein Pennaeth ddefnyddio niferoedd i drefnu Mabolgampau'r ysgol?

Dychmygwch ein bod am drefnu parti diwedd tymor.
Faint o blatiau, cwpanau, napcynau, darnau o felon dŵr a chacennau bach y bydd eu 
hangen arnom o bosibl?

Mae angen i ni gyfrif nifer y plant cyn gallu trefnu'r parti!
Sut rydym yn gwybod pwy fydd yn dod?

Gallai'r plant greu gwahoddiadau parti i weld faint sy'n gallu dod, a defnyddio'r ymatebion 
a'r niferoedd i gynllunio'r parti. 

Dosbarth Meithrin
a Derbyn
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Reilffordd
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Meddygfa

Gorsaf
Fysiau
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Poblogaeth ein tref
newydd yn ôl oedran Pobl

11 i 20 oed 600

0 i 10 oed 500

21 i 30 oed 400

31 i 40 oed 450

41 i 50 oed 400

51 i 60 oed 350

Hŷn na 60! 300

Cynllunio ar gyfer y Dyfodol: Siart 1
Ein Tref Ni
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Cynllunio ar gyfer y Dyfodol: Siart 2:
Poblogaeth ein tref newydd yn ôl oedran

Ar y dechrau, y boblogaeth gyfan

Poblogaeth ein tref
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Cynllunio ar gyfer y Dyfodol: Siart 3
Poblogaeth ein tref newydd yn ôl oedran

Ar y dechrau, plant hyd at 6 oed

Nifer y plant hyd at 6 oed yn y dref
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Cynllunio ar gyfer y Dyfodol: Siart 4
Poblogaeth ein tref newydd yn ôl oedran

Plant hyd at 6 oed.
Twf poblogaeth yn dilyn cyfrifiad 10 mlynedd yn ddiweddarach.

Poblogaeth ar
y dechrau

Poblogaeth 10 mlynedd
yn ddiweddarach
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