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Cyfnod Allweddol 3: Taflen Waith

Gadewch i ni wneud i’n stori gyfrif! 
01. Ysgrifennwch rai pethau a all fod wedi newid i gartref yn eich cymuned chi dros  
y 10 mlynedd diwethaf. Bydd y syniadau isod yn eich helpu chi!

Symud: Ydy’r bobl yn byw yn yr un tŷ neu le o 
hyd? Oes ganddyn nhw gymdogion newydd?

Byw: Oes unrhyw bobl newydd yn byw gyda nhw,  
fel brodyr neu chwiorydd iau, neu berthynas?  

Gweithio: Sut mae gwaith pobl, a ble maen 
nhw’n gweithio, wedi newid?

Digwyddiadau Mawr: Oes unrhyw ddigwyddiadau 
allanol wedi gwneud bywyd yn wahanol?

02. Gweithiwch gyda phartner. Dewiswch y ffeithiau mwyaf diddorol a gofynnwch i’ch 
gilydd am fwy o fanylion neu syniadau. Pan na fyddwch chi’n gwybod yr ateb, rhowch 
gylch o’i amgylch neu gwnewch nodyn.
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03. Pwy allech chi ei holi i ddysgu mwy a darganfod stori bersonol  
ddiddorol am newid yn eich cymuned chi? 

04. Ysgrifennwch rai cwestiynau cyfweliad y gallech chi eu gofyn i’r person hwn, er 
mwyn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.

05. Pa thema newid ehangach y gallai stori’r person hwn fod yn gysylltiedig â hi?

Symud  

Trefoli,  
ymfudo

Byw  

Strwythur y 
boblogaeth, 
anheddiad

Gweithio  

Diwydiant a’r 
economi

Digwyddiadau 
mawr  

Digwyddiadau 
hanesyddol 

mawr 
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06. Sut mae stori’r person hwn yn gysylltiedig â’r thema ehangach hon yn eich barn chi?

07. Pa wybodaeth o’r cyfrifiad allai helpu i ddangos y newidiadau oherwydd y thema hon?

08. Pa ffynonellau gwybodaeth cynradd ac eilaidd eraill a allai ddod â’i stori’n fyw a 
dangos y newidiadau sydd wedi digwydd?

Cynlluniwch sut y gallwch chi ddod â’ch stori’n fyw. Defnyddiwch un o’r syniadau 
hyn, neu meddyliwch am eich syniad eich hun.

• Ysgrifennwch erthygl sy’n cynnwys y 
cwestiynau a’r atebion o’ch cyfweliad. 

• Recordiwch neu ffilmiwch y person  
yn siarad. 

• Gwnewch boster neu stribed comig yn 
dangos eich stori. 

• Gwnewch gyflwyniad sy’n cynnwys 
testun, lluniau a ffynonellau eraill.


