
Gwers 11: Gadewch i ni gyfrif ein Hardal Leol, Rhan 1
YSTOD OEDRAN Cynradd
AMSER 1 – 2 awr.
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD 
Blynyddoedd 1 i 6: Meysydd Dysgu a Phrofiad: y Dyniaethau; Mathemateg a rhifedd
Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd: Rhifedd
Dosbarth Meithrin a Derbyn: Meysydd Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, llythrennedd
a chyfathrebu; Y Dyniaethau; Y Celfyddydau mynegiannol
Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd

CYFLWYNIAD
Cai� y cyfri�ad ei gynnal bob deng mlynedd. Mae'n cyfrif pobl a chartre�. Mae'n cyfrif faint o 
bobl sy'n gweithio mewn swyddi gwahanol. Mae'n cyfrif y �yrdd gwahanol mae pobl yn gallu 
teithio i'r gwaith. Mae'r cyfri�adau hyn yn bwysig iawn gan eu bod yn galluogi'r llywodraeth i 
gynllunio ar gyfer gwasanaethau pwysig, fel ysbytai, tai ac ysgolion. Yn ystod y wers hon, 
byddwn yn gwneud ein cyfri�adau ein hunain yn ein hardal leol. 

TROSOLWG O'R WERS 
Dyma weithgaredd ysgol gyfan i archwilio'r ardal leol a dechrau cyfrif!

Dewiswch eich Diwrnod Gadewch i ni Gyfrif! arbennig yn eich ysgol.

Rhowch wybod i'r plant a'u teuluoedd am y diwrnod ymlaen llaw, er mwyn i chi allu 
cael cynifer o wirfoddolwyr â phosibl! 
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GADEWCH I NI GERDDED A CHYFRIF
Dylai pob dosbarth gerdded am rhwng 10 ac 20 munud o'r ysgol mewn cyfeiriadau 
gwahanol i'r ardal leol. (Os nad yw hyn yn bosibl o'ch ysgol, gallwch ddefnyddio'r ysgol
ac unrhyw ofod sydd gennych o'i hamgylch i fynd am dro byrrach.)  

GADEWCH I NI GOFNODI EIN CANFYDDIADAU
Wrth fynd am dro, tynnwch luniau o'r hyn rydych yn
ei weld a gwnewch arsylwadau.

Gallech gysylltu hyn â data'r cyfrifiad a'r hanes lleol 
rydych eisoes wedi'u hastudio mewn gwersi 
blaenorol efallai.

Beth fyddwch yn ei gyfrif?

Os ydych yn gallu cerdded i'r ardal leol, gallech gyfrif: 
• Mathau o gerbydau (er enghraifft: beiciau, ceir,
 faniau, bysiau, tramiau) 
• Pobl
• Cŵn/cathod 
• Adar
• Mathau o adeiladau (tai, blociau o fflatiau,
 swyddfeydd, bwytai, ac ati)
• Siopau
• Coed 
• Arwyddion ffyrdd

Dewiswch unrhyw eitemau sy'n rhoi cipolwg ar
eich ardal leol a allai amrywio mewn niferoedd ac
o le i le. Gallech hefyd gyfrif camau! Defnyddiwch
y tablau ar daflen y plant a'r sleid yn y cyflwyniad 
PowerPoint.

Mae'n bosibl y byddwch yn penderfynu rhoi tabl
yr un i bob grŵp bach i gofnodi canlyniadau a'u 
cymharu pan fyddwch yn dychwelyd i'r ystafell 
ddosbarth. Mae unrhyw wahaniaethau yn cynnig 
cyfle i drafod y rhesymau posibl a pham y gallai 
cyfrifiadau amrywio o le i le.

Os mai dim ond yr ysgol a'r gofod o'i hamgylch y 
gallwch eu defnyddio, yna gallech gyfrif ffenestri, 
coed, planhigion neu adar er enghraifft. Os gallwch 
weld ymhellach na'r ysgol, gallech gyfrif cerbydau, 
gwahanol fathau o adeiladau, pobl neu gŵn. Os 
ydych y tu mewn i'r ysgol, gallech gyfrif cadeiriau, 
byrddau, ystafelloedd, pensiliau neu unrhyw beth 
arall sydd yn yr adeilad.

Gallai cyfrif fod yn amlsynhwyraidd. Gallai'r
plant hefyd gyfrif eitemau gan ddefnyddio
synau ac arogleuon.



3

Bydd y lluniau a'r arsylwadau o'r gweithgaredd hwn yn ddefnyddiol ar gyfer Gwers 12, 
Gadewch i ni Gyfrif ein Hardal Leol, Rhan 2, pan fydd y plant yn cyfrannu lluniau a 
modelau i fap ysgol gyfan o'r ardal. Lanlwythwch lun neu fideo o'ch map i wefan Gadewch 
i ni Gyfrif! (www.gadewchinigyfrif.org.uk) a gallech ennill gwerth £1000 o gyfarpar ar 
gyfer eich ysgol! Gweler gwefan Gadewch i ni Gyfrif! am Ragor o Wybodaeth.

Gallwch gymharu eich cyfrifiadau â dosbarthiadau ac ysgolion eraill yn yr ardaloedd a 
ddewiswyd yn arbennig ar gyfer yr ymarfer.

Gallai'r cyngor ysgol fod yn genhadon ar gyfer y gweithgaredd hwn. 

NÔL YN YR YSTAFELL DDOSBARTH 
Gwnewch bictogram neu siart far o'r cyfrifiadau. Cymharwch gyfrifiadau grwpiau gwahanol 
a thrafod y rhesymau dros unrhyw wahaniaethau.
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PROSIECT DYSGU YN Y CARTREF: EIN HANES LLEOL 

Prosiect Hanes
Rhowch brosiect dysgu yn y cartref ar gyfer yr ysgol gyfan
i blant a theuluoedd sy'n gofyn iddynt ymchwilio i hanes eu 
cartref, stryd neu ardal. Gallai'r plant gyflwyno eu hymchwil 
ar ffurf ffilm, lluniau, sleidiau, model neu'n ysgrifenedig.

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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