
PŴER DATA
Adnodd ar gyfrifiadura ar gyfer disgyblion 9-13 oed 

Supported by:



UNED 1

Meddwl am ddata



BETH YW DATA?

Casgliad o ffeithiau yw data y gallwch eu defnyddio ar 
gyfer cyfrifo, dadansoddi neu gynllunio rhywbeth. Mae 
sawl math gwahanol o ddata gan gynnwys rhifau, 
dyddiadau, testun, lluniau a sain.



PAN FYDDWCH YN DEFNYDDIO FFÔN...



PAN FYDDWCH YN SIOPA...



PAN FYDDWCH YN TEITHIO ...



PAN FYDDWCH YN YR YSGOL...



PAN FYDDWCH YN 
DEFNYDDIO’R RHYNGRWYD ...



PAN FYDDWCH YN MYND I 
WELD Y MEDDYG ...



PA WEITHGAREDDAU YDYCH CHI’N EU 
GWNEUD BOB DYDD?

Gofalu am 
bobl eraill

Defnyddio llechen 
neu gyfrifiadur

Mynychu 
ysgol

Cysgu

Chwarae 
gyda ffrindiau

Defnyddio 
ffôn symudol

Gwneud 
gwaith cartref

Teithio nôl ac 
ymlaen i’r ysgol

Bwyta

Helpu 
gartref

Clybiau a 
gweithgareddau 

ar ôl ysgol



FAINT O AMSER YDYCH CHI’N EI 
DREULIO YN GWNEUD GWAHANOL 

WEITHGAREDDAU?



GWAHANOL FFYRDD O GYFLWYNO DATA

Siart cylch Siart bar

Tabl
Graff llinell

Gweithgaredd Defnydd dyddiol o amser (oriau)
Cysgu 9
Yn yr ysgol 7
Mynd i glwb ar ôl ysgol 1
Chwarae gyda ffrindiau 2
... ...



YSTYRIED DATA AM Y DEFNYDD O AMSER

•  Pa ddosbarth? Beth yw’r rhesymau posibl am y 
gwahaniaethau hyn?

•  A allai’r data am y defnydd o amser fod yn 
wahanol ar gyfer dosbarthiadau eraill yn yr ysgol, 
er enghraifft ar gyfer dosbarth o blant iau? 

•  Sut y gallai’r defnydd o amser amrywio mewn 
gwahanol rannau o’r DU, er enghraifft mewn 
ardaloedd dinesig a gwledig? 

•  Pa bethau tebyg a phethau gwahanol allai fod 
rhwng ein defnydd dyddiol o amser, a defnydd 
pobl eraill mewn rhannau eraill o’r byd? 



UNED 2

Data am y prosiect Bywydau Ifanc



BETH Y MAE EI ANGEN ARNOM I 
WNEUD YN DDA MEWN BYWYD?

• Meddwl
• Paru
• Rhannu



Addysg

RHANNU’R ARIAN

Mynediad at ddŵr a 
glanweithdra 

Cadw pobl yn 
ddiogel

Tai

Gofalu am bobl

Gofal iechyd

Gofalu am yr 
amgylchedd

Cyfleusterau 
hamdden

Trafnidiaeth

Eich syniad chi



BETH YW BYWYDAU IFANC?
Prosiect ymchwil rhyngwladol yw Bywydau 
Ifanc sy’n ystyried sut y mae tlodi yn effeithio 
ar fywydau plant. Caiff ei arwain gan dîo 
fewn Adran Datblygu Rhyngwladol Prifysgol 
Rhydychen yn y DU. 

Mae ymchwilwyr wedi dilyn bywydau bron i 
12,000 o blant mewn pedair gwahanol wlad 
(Ethiopia, India, Peru a Vietnam) am 15 
mlynedd, o 2000 hyd 2015.



BETH YW BYWYDAU IFANC?
Mae’r ymchwilwyr wedi casglu llawer iawn 
o ddata am fywydau’r plant. Maent hefyd 
wedi cyfweld y plant a rhai o’r teuluoedd. 

Dyma Luz, un o’r 
plant a gafodd ei 
chyfweld fel rhan 
o’r prosiect. Mae 
hi’n byw yn Peru. 



BLE YN Y BYD?

UK

Peru

Viet Nam

Ethiopia India

Allwch chi leoli’r DU, Ethiopia, India, Peru a Fiet-nam ar fap o’r byd?



PA WLAD YW HON?



BETH Y MAE OXFAM YN EI WNEUD?



AFEWORK     ETHIOPIA

Dyma Afework. Yn ei amser rhydd mae’n mwynhau 
chwarae pêl-droed gyda’i ffrindiau a gwylio teledu.  



SEBLE       ETHIOPIA 

Yn y llun yma mae Seble a’i ffrind yn lladd gwair. 



RAVI       INDIA

Dyma Ravi yn 
bwyta ei ginio.  

Mae’n cael dahl 
(corbys) a reis.



HARIKA    INDIA

Mae’n rhaid i Harika 
weithio’n galed i 
helpu ei mam gartref.



MANUEL      PERU

“Rwy’n helpu fy rhieni yn y tŷ ac ar ein fferm. Mae gennym ieir, 
defaid, mochyn a buwch; a hefyd gi, cath a thwrci!”



LUZ             PERU

“Rwy’n mwynhau bod yn yr ysgol gyda fy ffrindiau.”



HUNG    FIET-NAM

“Rydw i eisiau mynd i’r ysgol i ddysgu mwy. Os gallaf 
astudio’n dda rydw i’n gwybod y gallaf gael gwell bywyd 
yn nes ymlaen.”



LIEN          FIET-NAM

“Fy hoff bynciau yw celf a Saesneg.”



YSTYRIED BYWYDAU IFANC
•  Pa bethau sy’n debyg a beth sy’n wahanol rhwng 

bywydau’r plant hyn a’ch bywyd chi? 
•  Pa bethau sy’n debyg a beth sy’n wahanol rhwng 

bywydau’r plant hyn? 
•  A oes unrhyw wahaniaethau rhwng bywydau’r ddau 

blentyn o bob gwlad? 
•  Beth yw’r rhesymau am unrhyw wahaniaethau yn eich 

barn chi?
•  Ar beth y dylai arian gael ei wario o fewn cymunedau’r 

plant hyn?
•  Nid yw Ravi yn mynd i’r ysgol. Ydy hyn yn golygu y dylai 

mwy o arian gael ei wario o fewn ei gymuned ar ysgolion 
ac athrawon yn hytrach nag ar bethau eraill? 



YMCHWILIO I’R DEFNYDD O AMSER

Cysgu Mynd i’r ysgol

Tasgau ar gyfer ffermydd 
neu fusnesau teuluol

Gweithio am dâl y 
tu allan i’r aelwyd

Tasgau domestig

Astudio y tu allan i’r 
ysgol

Gweithgareddau 
hamdden neu 
chwarae

Gofalu am 
bobl eraill



YSTYRIED Y DEFNYDD O AMSER
•  Beth sy’n debyg a beth sy’n wahanol o ran y defnydd 

o amser rhwng plant mewn ardaloedd dinesig a 
gwledig, a beth yw’r gwahaniaethau rhwng bechgyn a 
merched yn y pedair gwlad? 

•  A fydd plant ymhob un o’r pedair gwlad yn defnyddio 
eu hamser mewn modd tebyg yn eich barn chi? 

•  Beth sy’n debyg a beth sy’n wahanol o ran eich 
defnydd chi o amser a’ch bywyd dyddiol, a bywyd 
dyddiol y bobl ifanc hyn a’u defnydd o amser?

•  Beth yw’r rhesymau am hyn yn eich barn chi? 

•  Ydy’r gwahaniaethau’n deg yn eich barn chi?



UNED 3

Pŵer data



Incwm cyfartalog y 
person

Mynediad at ddŵrDisgwyliad oes

Cyfradd marwolaeth 
babanod

Mynediad at 
drydan

Wedi cofrestru mewn 
ysgol gynradd

MESUR LLESIANT



Allyriadau CO2
Defnyddwyr y 
Rhyngrwyd

Tanysgrifiadau ar 
gyfer ffonau symudol 

Canran sy’n byw 
mewn tlodi eithafol

MESUR LLESIANT

Sgôr 
anghydraddoldeb

Poblogaeth





MESUR LLESIANT
Dangosydd Ethiopia India Peru Fiet- nam Y DU

Incwm cyfartalog y person (US$) 619 1,582 6,122 2,111 43,734

Disgwyliad oes (blynyddoedd) 64 68 75 76 81

Mynediad at ddŵr (% o’r boblogaeth gyfan) 57 94 87 98 100
Nifer y plant sydd wedi cofrestru mewn ysgol 
gynradd

(% o’r grŵp oedran perthnasol) 
86 92 93 98 100

Mynediad at drydan

(% o’r boblogaeth gyfan) 
27 79 91 99 100

Cyfradd marwolaeth babanod (fesul 1,000 o 
enedigaethau byw)

41 38 13 17 4

Allyriadau CO2  (tunelli y person y flwyddyn) 0.1 1.7 1.9 1.7 6.4

Tanysgrifiadau ar gyfer ffonau symudol

(fesul 100 o bobl) 
43 79 110 131 126

Defnyddwyr y Rhyngrwyd

(per 100 people) 
12 26 41 53 92

Sgôr anghydraddoldeb 33 35 44 38 33
Byw mewn tlodi eithafol

(% o’r boblogaeth gyfan) 
34 21 3 3 No data

Poblogaeth (miliynau) 99 1311 31 92 65



BETH YW YSTYR 
ANGHYDRADDOLDEB?

Gallwn farnu mai anghydraddoldeb yw’r 
gwahaniaeth rhwng y pethau sydd gan rai grwpiau 
o bobl, o’u cymharu â phobl eraill. Mae’n debyg i 
gymharu maint darnau gwahanol bobl o gacen. 



YSTYRIED ANGHYDRADDOLDEB
Mae anghydraddoldeb yn golygu mwy na dim ond sut y 
caiff arian ei rannu rhwng gwledydd ac o’u mewn. 

Gall anghydraddoldebau hefyd fodoli o ran y mathau o 
gyfleoedd y mae pobl yn eu profi mewn bywyd. 



CODI YMWYBYDDIAETH



CODI YMWYBYDDIAETH
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