
Beth yw canser?

Mae ein cyrff yn cynnwys miliynau o flychau 
adeiladu a elwir yn gelloedd. Ni allwch eu gweld 
heb ficrosgop.

Mae canser yn salwch sy'n effeithio ar y celloedd 
hyn ac yn atal ein cyrff rhag gweithio'n iawn. 
Gelwir celloedd y mae canser yn effeithio arnynt yn 
gelloedd canser. Weithiau mae'r celloedd canser 
hyn yn ffurfio lwmp a elwir yn aml yn diwmor.

Dyma Mr Davies

Mae Mr Davies yn ofalwr ysgol. Mae wedi gweithio 
yn yr un ysgol am dros 10 mlynedd ac mae'n ddyn 
poblogaidd iawn. Yn ddiweddar, nid yw Mr Davies 
wedi gallu dod i'r ysgol oherwydd ei fod yn cael ei 
drin am ganser.

Ni all ei ganser ledaenu i'r bobl o'i amgylch (ni 
allwch ddal canser gan rywun arall), ond gallai 
ledaenu i ran arall o'i gorff ac atal y rhan honno 
rhag gweithio'n iawn. I atal y canser rhag lledaenu, 
mae angen i Mr Davies fynd i'r ysbyty i  
gael triniaeth.
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Wyddech chi?

•  Ni allwch ddal canser gan rywun arall.
•   Mae llawer o bobl yn gwella o ganser ac yn 

byw bywyd normal.
•   Mae'n anghyffredin iawn i blant  

gael canser.
•   Nid cosb am wneud rhywbeth o'i le yw 

canser. Nid oes unrhyw un yn gwybod yn 
union pam bod rhai pobl yn cael canser ac 
nad yw eraill yn ei gael.

•   Weithiau ni all y triniaethau wneud i'r canser 
ddiflannu ac yn drist iawn mae rhai pobl yn 
marw o'r salwch.

Celloedd normal Celloedd canser sy'n 
ffurfio tiwmor

Gellir trin canser Mr Davies

Gallai'r meddygon drin canser Mr Davies mewn 
tair prif ffordd:

Llawdriniaeth - Gall y celloedd canser fod wedi 
ffurfio lwmp o'r enw tiwmor. Caiff hwn ei dorri 
allan yn ystod llawdriniaeth.

Radiotherapi - Caiff y celloedd canser eu dinistrio 
gan belydrau ynni cryf. Nid yw'n achosi poen ac 
mae'n debyg i gael pelydr-X.

Cemotherapi - Defnyddir cyffuriau cryf iawn i 
ladd y celloedd canser.

Mae gan radiotherapi a chemotherapi rai  
sgil-effeithiau. Gall y bobl sy'n cael y triniaethau 
hyn deimlo'n sâl ac yn flinedig, a gallant golli eu 
gwallt. Ni fydd y sgil-effeithiau hyn yn para'n hir -  
a bydd y gwallt yn tyfu'n ôl bron bob tro.  
Po gynharaf y bydd rhywun yn cael triniaeth ar 
gyfer canser, gorau oll.
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Mae Mr Davies yn byw gyda'i ferch, Rachel, a'i 
ŵ  yr a'i wyres, Ben a Natasha. Mae Ben yn naw 
oed ac mae Natasha yn bedair oed, ac mae'r 
ddau ohonynt yn mynd i'r ysgol lle mae Mr 
Davies yn gweithio.

Gallwch helpu Mr Davies, ei deulu a'i ffrindiau i 
ddeall mwy am ganser.

•  Torrwch y lluniau a'r swigod siarad allan.
•   Rhowch y swigod siarad wrth ymyl y bobl y 

credwch sy'n dweud y geiriau.
•   Nawr rhowch i bob un ohonynt y ffaith am 

ganser y credwch y byddai'n eu helpu i  
boeni llai.

Mae Mr Davies yn ofalwr 
ysgol. Mae ganddo ganser.

Mae Mike yn ffrind da 
i Mr Davies

Rachel yw merch Mr 
Davies a mam Ben

Ben yw ŵ  yr naw 
oed Mr Davies
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Gallwch helpu Mr Davies, ei deulu a'i ffrindiau i 
ddeall mwy am ganser.

•   Torrwch y lluniau a'r swigod siarad allan.
•   Rhowch y swigod siarad wrth ymyl y bobl y 

credwch sy'n dweud y geiriau.
•   Nawr rhowch i bob un ohonynt y ffaith am 

ganser y credwch y byddai'n eu helpu i  
boeni llai.

Ffaith canser A
Ni all canser Mr 
Davies ledaenu i'r 
bobl o'i amgylch.

Ffaith canser C
Mae llawer o bobl yn gwella 
o ganser ac yn parhau i fyw 
bywydau normal.

Ffaith canser B
Os bydd Mr Davies yn cael 
cemotherapi, gallai golli ei 
wallt. Ond mae'n tyfu'n ôl bob 
tro. Weithiau bydd gwead neu 
liw'r gwallt yn wahanol.

Ffaith canser CH
Gall unrhyw un gael 
canser. Nid cosb ydyw 
am wneud rhywbeth o'i 
le. Nid bai'r person sy'n 
ei gael ydyw.
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Defnyddiwch y geiriau a'r lluniau isod i helpu i 
greu eich poster neu daflen.
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Defnyddiwch y geiriau a'r lluniau isod i helpu i 
greu eich poster neu daflen. 

Taflen weithgaredd 2 
Rhan Uchaf Cyfnod Allweddol 2 / P5-P7

Cymorth Canser Macmillan, elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (261017), yr Alban 
(SC039907) ac Ynys Manaw (604). MAC13582_CA2_GWE_2.



Taflen weithgaredd 3
Rhan Uchaf Cyfnod Allweddol 2 / P5-P7

Darllenwch ddyddiadur Ben, a ysgrifennwyd 
y diwrnod ar ôl iddo ganfod fod gan ei 
Daid ganser.
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Rydym yn mynd i godi arian drwy

Er mwyn paratoi ar gyfer 
ein digwyddiad mae angen 
i ni wneud y tasgau hyn

Nodau ein digwyddiad yw

Gall cynnal digwyddiad codi arian helpu 
pobl sy'n cael eu heffeithio gan ganser 
yn fawr. Mae'n hwyl, yn werth chweil 
ac mae'n helpu i godi llawer o arian at 
achos da. Felly, ewch ati ar unwaith i 
gynllunio ar ei gyfer.
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Rwy'n mynd i helpu drwy

Er mwyn rhoi gwybod i bobl  
am ein digwyddiad byddwn yn
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