
Gwers 6: Y Boblogaeth sy'n Newid
YSTOD OEDRAN Cynradd
AMSER 1 awr
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD
Dosbarth Meithrin i Flwyddyn 6:
Meysydd Dysgu a Phrofiad: Mathemateg a rhifedd; Y Dyniaethau
Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd: Rhifedd

CYFLWYNIAD
Yn ôl Cyfrifiad 2011, poblogaeth breswyl Cymru a Lloegr ar 27 Mawrth 2011 oedd 56.1 
miliwn, sef cynnydd o saith y cant (3.7 miliwn) ers 2001. Roedd un o bob chwe pherson yn 
65 oed neu drosodd (16 y cant, 9.2 miliwn). Yn ogystal â chyfrif poblogaeth breswyl 
ardaloedd, mae'r cyfrifiad yn casglu data am fudo, gwlad enedigol, ethnigrwydd a chrefydd. 
Bydd y wers hon yn helpu plant i edrych ar newidiadau dros amser a thrafod y rhesymau 
posibl dros y newidiadau hyn. 
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Y Boblogaeth sy'n Newid

TROSOLWG O'R WERS
Yn y wers hon, mae'r plant yn edrych ar ddata poblogaeth ar gyfer y wlad neu ardal leol 
benodol. Maent yn edrych ar newidiadau dros amser ac yn trafod y rhesymau posibl dros y 
newidiadau hyn.

Ar gyfer Blynyddoedd 1 a 2, efallai y byddwch am gynnwys syniadau o'r gweithgareddau 
awgrymedig ar gyfer Dosbarth Meithrin a Derbyn, ar dudalen 43, 44 a 45.  

AMCANION DYSGU
Archwilio data poblogaeth o'r cyfrifiad. 
Trafod y rhesymau posibl dros newidiadau
mewn poblogaeth. 

GEIRFA ALLWEDDOL 
Poblogaeth, Mudo, Ethnigrwydd

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH
• Y canllaw i athrawon ar ddefnyddio gwefan Nomis
 er mwyn dod o hyd i ddata lleol a chenedlaethol
 perthnasol o'r cyfrifiad. 

• Efallai y byddwch am wneud eich ymchwil eich
 hun am boblogaeth yr ardal leol i baratoi ar gyfer
 y wers (gan ddefnyddio gwefan Nomis neu
 ffynonellau eraill).

• Defnyddiwch wefan Gadewch i ni Gyfrif!
 (www.gadewchinigyfrif.org.uk)
 i greu siartiau a graffiu lliwgar. 

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

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

Nomis – Cyfrifiad 2001 - Data am y Boblogaeth Breswyl Arferol
www.nomisweb.co.uk/census/2001/ks001

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

Cyfrifiad 2011: Amcangyfrifon Poblogaeth ar gyfer y Deyrnas Unedig, 27 Mawrth 
2011:
https://webarchivewebarchive.nationalarchives.gov.uk/20160108132257/http://www.
ons.gov.uk/ons/dcp171778_292378.pdf

DOLENNI DEFNYDDIOL

Blynyddoedd
1-6

https://www.nomisweb.co.uk/
https://www.nomisweb.co.uk/census/2001/ks001
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuskeystatisticsforenglandandwales/2012-12-11#key-points)
https://webarchivewebarchive.nationalarchives.gov.uk/20160108132257/http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_292378.pdf
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1. Dechreuwch drwy drafod ystyr ‘poblogaeth’. Beth
 mae'r plant yn ei wybod am y term? Efallai y
 byddwch am edrych ar y siart sy'n dangos
 poblogaeth y Deyrnas Unedig o 1901 tan 2011.
 Ar beth mae'r plant yn sylwi? (Gweler Siart 1 a
 sleid y cyflwyniad PowerPoint.)

2. Beth gall y plant ei ddysgu am boblogaeth yr ysgol?
 (Er enghraifft, beth yw cyfansoddiad y boblogaeth,
 niferoedd y bobl, oedrannau'r bobl.) (Gweler Siart 2
 a sleid y cyflwyniad PowerPoint.)

3. Rhannwch ddata poblogaeth 2011 ar gyfer y wlad
 neu'ch ardal leol. Ar beth mae'r plant yn sylwi?
 Efallai y byddwch yn penderfynu edrych ar faint y
 boblogaeth ac edrych yn fanylach ar gyfansoddiad
 y boblogaeth - oedrannau, rhywedd, crefydd neu
 iaith y cartref, er enghraifft. (Gweler Siart 3 a sleid
 y cyflwyniad PowerPoint.)

4. Cymharwch y data hyn â 2001. Ar beth mae'r plant
 yn sylwi? A oes ganddynt unrhyw syniadau pam
 mae'r niferoedd wedi newid? Gofynnwch i'r plant
 greu siartiau bar, pictogramau neu dablau o'r data.

5. Opsiwn arall yw rhoi'r data i'r plant heb ddweud
 wrthynt o ba flwyddyn y daw'r data a pha gategori
 y maent yn perthyn iddo. Gofynnwch i'r plant eu
 trefnu mewn tabl. Trafodwch y rhesymau dros
 eu dewisiadau ac yna rhannwch y data wedi'u
 trefnu'n gywir.

6. A all y plant ragfynegi o gwbl sut y gallai'r data
 newid yn y dyfodol? Beth yw'r rhesymau dros
 eu rhagfynegiadau? 

Y Boblogaeth sy'n Newid
GWEITHGAREDDAU

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU

Fframwaith 
Llythrennedd

a Rhifedd

Meysydd 
Dysgu a 
Phrofiad

• Mathemateg a rhifedd.
• Y Dyniaethau.

• LRhifedd / Defnyddio sgiliau data / Dehongli canlyniadau.
• Rhifedd / Defnyddio sgiliau rhif / Cyfrifo gan ddefnyddio dulliau
 meddwl ac ysgrifenedig.

Blynyddoedd
1-6
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CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Y Boblogaeth sy'n Newid
GWEITHGAREDDAU WEDI'U HADDASU AR GYFER BLWYDDYN 6

Gall y plant ymchwilio i niferoedd a chyfansoddiad 
y boblogaeth ar gyfer eu hardal leol gan ddefnyddio 
gwefan Nomis (www.nomisweb.co.uk). 
Defnyddiwch y Canllaw i Athrawon i'ch helpu i ddod 
o hyd i'r data priodol.

Gallai'r plant greu a dehongli graffiau a siartiau 
cylch gan ddefnyddio'r wybodaeth hon.

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. Gallai'r 
plant hefyd geisio gweld pa ffracsiwn o gyfanswm y 
boblogaeth y mae'r grwpiau'n ei gynrychioli, a sut i 
fynegi hyn fel canrannau.

Gallai’r plant ddefnyddio cyfrifianellau i gyfrifo'r 
rhifau mwy a allai 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. 

  

• Rhifedd / Defnyddio sgiliau data / Cyflwyno a dadansoddi data;
 Dehongli canlyniadau.
• Rhifedd / Defnyddio sgiliau rhif / Ffracsiynau, degolion, canrannau
 a chymhareb. 

Fframwaith 
Llythrennedd

a Rhifedd

Blwyddyn 6
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Y Boblogaeth sy'n Newid
GWEITHGAREDDAU WEDI'U HADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN

CYSYLLTIADAU Â'R CWRICWLAIDD: 

Y Dyniaethau; Mathemateg a rhifedd.

Y byd sy'n newid.
Edrychwch ar gyfrifiadau'r ardal leol a gwahanol rannau o'r wlad o flynyddoedd a fu. Gall y 
plant archwilio'r ffordd roedd pobl yn gwisgo, y tai roeddent yn byw ynddynt a beth a allai fod 
yn y cartrefi hynny (neu beidio - er enghraifft, peiriannau a gemau).  

Beth fyddai'r plant yn disgwyl ei weld yn 
eu cartrefi na fyddai gan bobl a oedd yn 
byw dros 100 mlynedd yn ôl? 

Gall y plant archwilio'r ffordd roedd pobl yn teithio. Mae cymaint wedi newid dros y 100 
mlynedd diwethaf!

Y 1900au Canol yr 20fed Ganrif Nawr!

Cartref yn 1901:

Dosbarth Meithrin
a Derbyn
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Y Boblogaeth sy'n Newid
GWEITHGAREDDAU WEDI'U HADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN

Gall y plant archwilio'r ffordd roeddem yn cyfathrebu:

Ym mlwyddyn Cyfrifiad 1971, roedd gan lai na hanner y cartrefi yng Nghymru a Lloegr ffôn. 
A all y plant ddychmygu hynny heddiw?!

Tan y flwyddyn 1991, roedd y cyfrifiad yn gofyn i bobl a oedd ganddynt dŷ bach y tu allan. 
Oedd, wir i chi!

Mathemateg a rhifedd
Siaradwch am faint o bobl sy'n byw mewn un ardal.

Edrychwch ar y dudalen nesaf. Mae'r lluniau o berson 
yn cynrychioli 1 miliwn a 10 miliwn.

Gallwch eu defnyddio i ofyn i'r plant feddwl am faint y 
byddai eu hangen i gynrychioli poblogaeth Cymru a 
Lloegr yn 1901.

Ar ôl y wers hon, gallai'r plant 
wisgo fyny – efallai ar gyfer 
diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! 
- a chwarae rôl gan 
ddychmygu eu bod yn byw yn 
yr oes honno. 

Dosbarth Meithrin
a Derbyn
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= 1 Miliwn

= 1 Miliwn

Y Boblogaeth sy'n Newid
GWEITHGAREDDAU WEDI'U HADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN

Faint o'r bobl hyn sydd eu hangen arnom 
ar gyfer poblogaeth o 30 miliwn?

Lloegr 1901

Faint o'r bobl hyn sydd eu hangen arnom 
ar gyfer poblogaeth o 30 miliwn?

Lloegr 1901

Faint o'r bobl hyn sydd eu hangen 
arnom ar gyfer poblogaeth o 2 filiwn? 

Cymru 1901

Poblogaeth Cymru a Lloegr yn 1901 oedd 32,527,813
Poblogaeth Cymru a Lloegr yn 2011 oedd 56,075,912

Gofynnwch i'r plant pa un yw'r rhif mwyaf? A pha un yw'r rhif lleiaf?

Dosbarth Meithrin
a Derbyn



Y Boblogaeth sy'n Newid:
Siart 1

1901

1911

1921

1931

1951

1941

1961

1971

1981

1991

2001

2011

41,538,000

42,082,000

44,026,000

46,075,000

44,850,000
(Amcangyfrif. Dim cyfrifiad yn ystod yr Ail Ryfel Byd)

50,225,000

52,709,000

55,515,000

55,100,000

57,439,000

59,113,000

63,182,000

Blwyddyn Poblogaeth Amcangyfrifedig
y DU



Y Boblogaeth sy'n Newid: Siart 2

Faint o blant sydd yn fy ysgol i?

Faint o blant sydd yn fy nosbarth i?

Faint o blant sydd ym mhob grŵp blwyddyn?

Faint o fechgyn sydd yn fy nosbarth i?

Faint o fechgyn sydd yn fy ysgol i?

Faint o ferched sydd yn fy nosbarth i?

Faint o ferched sydd yn fy ysgol i?

Faint o athrawon sydd yn fy ysgol i?



Y Boblogaeth sy'n Newid: Siart 3

Beth yw'r boblogaeth gyffredinol yn fy
ardal leol?

Faint o ieithoedd sydd yn fy ardal leol?

Faint o fenywod sydd yn fy ardal leol?

Faint o bobl rhwng 0 a 4 oed sydd yn fy
ardal leol? 

Faint o ddynion sydd yn fy ardal leol?


