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Profion ar gyfer canser
Defnyddir llawer o brofion gwahanol i ganfod a 
oes gan rywun ganser. Mae’r rhain yn cynnwys 
profion gwaed, sganiau neu hyd yn oed 
lawdriniaeth i gael gwared ar ran o lwmp i weld ai 
canser ydyw (a elwir yn biopsi).

Beth yw’r triniaethau?
Yn dibynnu ar y math o ganser a pha mor 
ddatblygedig ydyw pan gaiff ei ganfod, gall 
triniaethau fod yn llwyddiannus iawn. Defnyddir 
tair triniaeth gyffredin:

1 Llawdriniaeth - weithiau mae’n hanfodol. Efallai 
y bydd angen i lawfeddygon gynnal llawdriniaeth 
i gael gwared ar diwmor. Mae llawdriniaeth yn 
aml yn digwydd ar y cyd â thriniaethau eraill fel 
radiotherapi a/neu gemotherapi

2 Radiotherapi - mae’r driniaeth hon yn golygu 
amlygu canser i fath o belydriad dros gyfnod byr 
o amser. Amlygir yr ardal yr effeithir arni gan 
ganser i belydrau ymbelydrol yn yr un ffordd ag 
y defnyddir pelydr-X cyffredin i weld cymal wedi’i 
dorri. Gall radiotherapi ladd celloedd canser a 
lleihau maint tiwmorau.

3 Cemotherapi - mae’r driniaeth hon yn golygu 
cymryd cyffuriau pwerus y gellir eu llyncu neu 
eu rhoi yn uniongyrchol drwy wythïen. Weithiau 
rhoddir y cyffuriau i gyd gyda’i gilydd neu’n araf 
dros gyfnod hirach o amser. 

Cynllunnir radiotherapi a chemotherapi i niweidio 
unrhyw gelloedd (yn cynnwys celloedd canser) 
sy’n rhannu’n gyflym. Yn anffodus, mae’n golygu 
y gallant hefyd ddinistrio celloedd da. Dyma beth 
sy’n achosi sgil-effeithiau fel salwch, blinder neu 
golli gwallt. Ond mae sgil-effeithiau bob amser yn 
diflannu ar ôl gorffen y driniaeth, a bydd unrhyw 
wallt a gollwyd yn tyfu’n ôl bron bob tro.

Mae dau brif fath o ganser:

1 Canserau solid

Mae’r rhain yn cael eu ffurfio pan fydd mwy o 
gelloedd canser na chelloedd iach, gan ffurfio 
lwmp neu diwmor. Mae nifer o fathau o ganser yn 
ymddangos fel hyn.

2 Lewcemia a lymffoma

Mae’r rhain yn ganserau sy’n effeithio ar y celloedd 
gwaed gwyn a gelwir hwy yn aml yn ganserau’r 
gwaed. Maent yn effeithio ar allu’r corff i ymladd 
yn erbyn clefyd. Weithiau dim ond ar ôl prawf 
gwaed arferol y cânt eu canfod.

Er mai dim ond un gair a ddefnyddiwn, mae canser mewn gwirionedd yn golygu 
nifer o fathau gwahanol o salwch. Gall canser ddigwydd mewn unrhyw ran o’r 
corff. Mae dros 200 o wahanol fathau o ganser.

Sut mae canser yn datblygu?
Mae pob rhan o’n corff yn cynnwys blychau 
adeiladu bach o’r enw celloedd. Salwch ar y 
celloedd hyn yw canser. Mae’r celloedd yn ein corff 
yn rhannu i’n helpu i dyfu neu i gymryd lle celloedd 
sydd wedi’u niweidio. Fel arfer maent yn rhannu 
mewn ffordd reoledig, ond gall y broses hon fynd 
o chwith a chynhyrchu celloedd canser sy’n rhannu 
mewn ffordd na ellir ei rheoli. Gall y celloedd 
canser hyn orchfygu’r celloedd iach a gallant ledu i 
rannau eraill o’r corff.

Celloedd normal Celloedd canser sy’n 
ffurfio tiwmor
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Mae canser yn 
gwneud i chi golli  
eich gwallt.

Mae llawer o gamsyniadau ynghylch canser. Ydych chi’n gwybod
y ffeithiau? Nodwch a yw’r datganiadau canlynol yn wir neu’n anwir.
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Po gynharaf y bydd 
rhywun yn cael triniaeth 
ar gyfer canser,  
gorau oll.

Mae gan rai 
triniaethau ar gyfer 
canser sgil-effeithiau 
amhleserus.

Mae nifer y bobl sy’n byw  
gyda chanser yn y DU  
yn cynyddu.

Mae canser yn llawer 
mwy cyffredin ymhlith 
pobl hŷ n.

Gellir dal 
canser.

Mae’n well peidio 
â siarad am 
ganser. Mae’n 
anghyfforddus ac 
yn eich digalonni.

Mae 12 o wahanol 
fathau o ganser
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Po gynharaf y bydd rhywun yn cael triniaeth ar gyfer canser,  
gorau oll. GWIR
Os caiff canser ei ddiagnosio a’i drin yn gynnar pan nad yw’r canser wedi lledu’n bell, 
mae’r siawns y bydd y person yn gwella yn llawer uwch.

Gellir dal canser. ANGHYWIR
Nid yw canser yn heintus, sy’n golygu na allwch ei ddal gan rywun arall.

Mae canser yn llawer mwy cyffredin ymhlith pobl hŷ n. GWIR
Gall canser effeithio ar unrhyw un, ond mae’n effeithio ar bobl hŷ n yn bennaf. Mae 
bron dwy ran o dair (64%) o bobl sy’n cael canser dros 65 oed.

Mae 12 o wahanol fathau o ganser. ANGHYWIR
Mae dros 200 o wahanol fathau o ganser. Gall canser ddigwydd mewn unrhyw ran  
o’r corff.

Mae canser yn gwneud i chi golli eich gwallt. ANGHYWIR
Nid yw canser yn gwneud i chi golli eich gwallt. Fodd bynnag, gall rhai triniaethau ar 
gyfer canser fel radiotherapi a chemotherapi achosi sgil-effeithiau gan gynnwys colli 
gwallt. Bydd unrhyw wallt a gollir yn ystod y driniaeth yn tyfu’n ôl bron bob tro. Weithiau 
bydd gwead neu liw’r gwallt yn wahanol.

Mae gan rai triniaethau ar gyfer canser sgil-effeithiau amhleserus. GWIR
Cynllunnir radiotherapi a chemotherapi i niweidio celloedd sy’n rhannu’n gyflym, yn 
cynnwys celloedd canser. Mae hyn hefyd yn golygu y gallant heyfyd ddinistrio celloedd 
da a gall hyn achosi sgil-effeithiau fel salwch, blinder neu golli gwallt. Ond mae sgil-
effeithiau bob amser yn diflannu ar ôl gorffen y driniaeth.

Mae nifer y bobl sy’n byw gyda chanser yn y DU yn cynyddu. GWIR
Gyda thriniaethau yn gwella a’r boblogaeth yn heneiddio, mae mwy o bobl nag erioed 
o’r blaen yn byw gyda’r salwch - dwy filiwn ac mae’r nifer ar gynnydd.

Mae’n well peidio â siarad am ganser. Mae’n anghyfforddus ac yn eich 
digalonni. DADLEUOL
Yn sicr, mae rhai pobl yn ei chael hi’n anodd siarad am salwch difrifol fel canser. Ar 
y llaw arall, mae canser yn rhan o fywyd bob dydd. A pho fwyaf rydym yn siarad 
amdano, y mwyaf rydym yn ei ddeall. Weithiau gall peidio â siarad am rywbeth wneud 
iddo ymddangos yn fwy brawychus ac arwain at ddryswch. Beth yw eich barn chi?
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Mae gweithgynhyrchwyr bwydydd sothach wedi'u cyhuddo o 
fanteisio'n ddigywilydd ar fylchau mewn rheoliadau drwy dargedu 
plant ar-lein, gyda gemau sy'n cymeradwyo eu cynnyrch.

Dywed ymgyrchwyr iechyd fod 
cwmnïau sy'n cynhyrchu 
bwydydd na ellir eu hysbysebu 
ar deledu plant oherwydd bod 
lefelau uchel o halen, braster a 
siwgr ynddynt, yn defnyddio 
tactegau ystrywgar i ddenu 
cwsmeriaid ifanc i brynu 
eu cynnyrch.
 

Mae adroddiad gan Sefydliad 
Prydeinig y Galon yn beirniadu 
cwmnïau am gynhyrchu 
rhoddion am ddim, fel apps, 
lawrlwythiadau, tonau ffôn a 
gemau i apelio at y farchnad 
plant, a datblygu cymeriadau 
a chartwnau brand er mwyn 
sicrhau bod plant bach hyd 
yn oed yn deyrngar i'r 
brand hwnnw. 

www.telegraph.co.uk, 18 Rhagfyr 2011

Junk food giants 
criticised for targeting 
children online 

Junk food manufacturers have been accused of 
"shamelessly exploiting" gaps in regulation by targeting 
children online, with games endorsing their products.

Health campaigners say 
companies that produce foods 
which cannot be advertised on 
children's television, because of 
high levels of salt, fat and sugar 
are using manipulative tactics to 
lure young customers to their 
wares. 

A report from the British Heart 
Foundation (BHF) criticises 
companies for producing free 
gifts, such as apps, downloads, 
ringtones and games to appeal 
to the children's market, and 
developing brand characters 
and cartoons to win early brand 
loyalty. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit

18th December 2011

cwmnïau bwyd�D� 
sothACh m�wr 
yn cael �u beirniadu am 
dargedu plant ar-lein

Ciet mo omnihiciis es as dit es 
doluptatenem fugit ra explis corrum 
alibus, estia suntiat. Maiores eati re 
odi core corerum sapitio nsequi 
nempos eaquate del in expelessi 
acculpa ruptatione ius rendam uta 

Dylai ysgolion ystyried ei gwneud yn ofynnol i ddisgyblion aros yn 
yr ysgol yn ystod amser cinio i'w hatal rhag prynu bwyd sothach, 
dywedodd yr Ymddiriedolaeth Bwyd Ysgolion heddiw ond, yn ôl 
arweinwyr ysgolion, nid yw'r cynigion yn rhai ymarferol.

Canfu arolwg a gynhaliwyd gan yr 
ymddiriedolaeth, a sefydlwyd gan weini-
dogion yn 2005 i annog plant ysgol i 
fwyta'n fwy iach, fod 23 o safleoedd bwyd 
brys wedi'u lleoli o fewn milltir i ysgolion 
uwchradd ar gyfartaledd.

Education Guardian,  28 Mawrth 2008

Make pupils eat 'healthy' 
canteen food, says trust 
Schools should consider "lock-ins" at lunchtime to 
stop pupils from buying junk food, the School Food 
Trust said today, but school leaders called the proposals 
unworkable.

A survey by the trust, set up by 
ministers in 2005 to encourage 
schoolchildren to eat more 
healthily, found secondary schools 
have an average of 23 fast-food 
outlets within a mile of their 
building. 

Friday 28 March 2008

Gwnewch i ddisgyblion 
fwyta bwyd cantîn 'iach', 
dywed ymddiriedolaeth

Ciet mo omnihiciis es as dit es 
doluptatenem fugit ra explis 
corrum alibus, estia suntiat. 
Maiores eati re odi core corerum 
sapitio nsequi nempos eaquate 
del in expelessi acculpa 

Dywed yr Ymddiriedolaeth Bwyd 
Ysgolion, a aeth ati i gynnal 
archwiliad o 3,500 o becynnau 
cinio yn Lloegr yn 2009, nad oes 
unrhyw ffrwythau na llysiau 
mewn tua 40% ohonynt, o 
gymharu â 10% o brydau ysgol.

The School Food Trust, which 
examined 3,500 packed 
lunches in England in 2009, 
says about 40% of lunchboxes 
do not contain any fruit or 
vegetables, compared with 
10% of school dinners.

ArfeRion 
iach � 
o�d�aN 
cyn�r 'yn 
l	eihau'R ��sg 
O gAnser'

www.bbc.co.uk/news/health, Hydref 2011 
3 October 2011 
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Darllenwch y darnau 
canlynol o erthyglau 
newyddion am ddeiet 
pobl ifanc. Pa grŵ  p o 
bobl sy’n ymddangos fel 
pe bai’n cael y bai ym  
mhob erthygl?
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Nid yw'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn y DU yn 
ymwybodol o'r niwed difrifol y gall bwyd 
sothach ei wneud i'w hiechyd, yn ôl arolwg. 

Canfu arolwg barn gan 
Sefydliad Prydeinig y Galon 
nad yw 73% o blant rhwng 
wyth a 15 oed yn 
ymwybodol y gallai deiet 
llawn bwyd sothach fyrhau 
eu bywyd. Yn hytrach, 
roedd 45% ohonynt o'r farn 
mai'r peth gwaethaf allai 
ddigwydd yw y byddent yn 
magu pwysau, 

yn cael problemau gyda'u 
dannedd, yn cael sbotiau 
neu y byddent yn mynd yn 
amhoblogaidd ymysg eu 
ffrindiau. Rhagwelir y bydd 
dwy ran o dair o blant dros 
eu pwysau neu'n ordew 
erbyn 2050.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, se  
do eiusmod tempor incidi  

www.bbc.co.uk, 26 Tachwedd 2008

Most young people in the UK are unaware of the 
serious damage junk food can do to their health, 
a survey suggests. 

The British Heart 
Foundation poll found 73% 
of eight to 15-year-olds 
were not aware that a junk 
food-laden diet could 
potentially shorten their life. 
Instead, 45% thought the 
worst that could happen 
was that they would put 

on weight, develop tooth 
problems, get spots or 
become unpopular. 
Two thirds of children are 
predicted to be overweight 
or obese by 2050. 

Wednesday, 26 November 2008

diffyg ymwybyddiaeth 
o effaith bwyd sothach 
ymhlith pobl ifanc

Ciet mo omnihiciis es as dit es doluptatenem fugit ra explis corrum alibus, estia 
suntiat. Maiores eati re odi core corerum sapitio nsequi nempos eaquate del in 
expelessi acculpa ruptatione ius rendam uta susandi qui volupta turiorit lacient asinci 
dem fugiatio eatemod iostiberit remperuptae sitas dolenia ducilig natque quibere 
restentis plibus, sam lab ium eosae quam, si re earciis quiae nonsecta dolupta qui 
nusapiciam, aut iusam, optas est quaepta conestore essequia nietur autem esedici 
psunderio blabo. Tempos es iniendia simus rest ius aut et volorrore restiandae et 
maximillut eum, sapediti doluptati suntion re rerferro con cores explantibea que a 
nestia sunt.
Sunt fuga. Di inisciust volut quia del et utemque qui berum is ea ni tem. Nemporeptas 

Fruit and vegetable consumption 
by poorer families falls 30%, figures show 

Rising food prices and recession resulting in lower income households cutting 
their recommended five-a-day portions

The British Heart Foundation poll found 73% of eight to 15-year-olds were not 
aware that a junk food-laden diet could potentially shorten their life. 
Instead, 45% thought the worst that could happen was that they would put on 
weight, develop tooth problems, get spots or become unpopular. 
Two thirds of children are predicted to be overweight or obese by 2050. 

It Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum

www.guardian.co.uk, 22 Ionawr 2012 

Sunday 22 January 2012 

Nifer y ffrwythau a'r llysiau a fwyteir gan 
deuluoedd tlotach yn gostwng 30%, yn ôl ffigurau

Cynnydd mewn prisiau bwyd a'r dirwasgiad yn golygu bod cartrefi incwm is yn 
cael llai na'r pum dogn o ffrwythau neu lysiau a argymhellir.

Teuluoedd ar incwm is yn y DU wedi torri eu defnydd o ffrwythau a llysiau gan bron 
i draean yn sgil y dirwasgiad a phrisiau bwyd yn codi, i ychydig dros hanner y dogn 
pump-bob-dydd y mae'r llywodraeth yn argymell ar gyfer deiet iach.

Ciet mo omnihiciis es as dit es doluptatenem fugit ra explis corrum 
alibus, estia suntiat. Maiores eati re odi core corerum sapitio nsequi 
nempos eaquate del in expelessi acculpa ruptatione ius rendam uta 
susandi qui volupta turiorit lacient asinci dem fugiatio eatemod iostiberit 
remperuptae sitas dolenia ducilig natque quibere restentis plibus, sam 
lab ium eosae quam, si re earciis quiae nonsecta dolupta qui 
nusapiciam, aut iusam, optas est quaepta conestore essequia nietur 
autem esedici psunderio blabo. Tempos es iniendia simus rest ius aut et 
volorrore restiandae et maximillut eum, sapediti doluptati suntion re 

• Mae rhai brandiau yn cynnwys mwy o siwgr na  Cadbury's Flake

• Canfu arolwg Which? mai ychydig iawn ohonynt sy'n cyrraedd y 

   targed ar gyfer bwydydd iach

The Guardian, 29 Ebrill 2009 

Caiff ei ystyried fel pryd pwysicaf y diwrnod, ond yn ôl adroddiad 
heddiw, mae'r brandiau mwyaf poblogaidd o rawnfwydydd brecwast - 
gan gynnwys y rhai sy'n targedu plant - yn llawn siwgr. Canfuwyd bod 
dognau nodweddiadol o rai grawnfwydydd yn cynnwys mwy o siwgr 
na Siocled Cadbury's Flake, er gwaethaf honiadau gweithgynhyrchwyr 
eu bod yn lleihau lefel cynhwysion nad ydynt yn rhai iach.
Canfu arolwg gan y sefydliad defnyddwyr Which? o 100 o 
rawnfwydydd a brynwyd o'r prif archfarchnadoedd fod cyfran is o 
rawnfwydydd â lefel uchel o siwgr ar y cyfan o gymharu â 2006.

• Some brands contain more than a Cadbury Flake 
• Which? survey finds few hit target for healthy foods

The Guardian, Wednesday 29 April 2009 

It is considered the most important meal of the day, yet according to 
a report today the most popular brands of breakfast cereal - including 
those targeted at children - are laden with sugar. Typical portions of 
some were found to contain more sugar than a Cadbury chocolate 
Flake, despite manufacturers' claims to be reducing the level of 
unhealthy ingredients. 
A survey by the consumers' organisation Which? of 100 cereals bought 
from the main supermarkets found a lower proportion of high-sugar 
cereals overall compared with 2006.

It Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore 

eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est 
laborum

adroddiad yn rhybuddio bod 
grawnfwydydd yn 
l�AWN siwgr 
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Mae John yn gweithio fel goruchwylydd 
mewn ffatri geir ac yn mwynhau mynd 
i wylio’r pêl-droed ar benwythnosau. 
Mae wedi cael ei ddiagnosio â chanser 
y colon yn ddiweddar. Mae wedi cael 
llawdriniaeth i waredu’r canser ac mae 
bellach wedi dechrau cwrs o gemotherapi. 
Mae cemotherapi yn gwneud iddo deimlo’n 
flinedig iawn ac yn sâl ond mae’n helpu 
i sicrhau na fydd y canser yn dychwelyd. 
Nid yw John wedi gallu gweithio yn ystod 
y driniaeth. Mae’n gobeithio dychwelyd i’r 
gwaith yn raddol pan fydd yn teimlo’n well.

Alex yw mab John a Rachel ac mae’n 15 
oed. Mae’n hoffi chwarae pêl-droed, gemau 
cyfrifiadurol a threulio amser â’i ffrindiau. 
Mae Alex yn pryderu am ei dad ond nid 
yw’n gwybod at bwy i droi. Nid yw am beri 
gofid i’w rieni ac mae’n teimlo’n rhy chwithig 
i siarad â’i ffrindiau am ei deimladau.

Mae Rachel yn briod â John. Mae’n 
gweithio’n rhan amser mewn archfarchnad 
leol ac yn gofalu am ei merch Emily ar ei 
diwrnodau i ffwrdd. Bu’n rhaid i Rachel 
gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith er mwyn 
helpu i ofalu am John tra roedd yn gwella 
o’i lawdriniaeth. Nawr bod John yn cael 
cemotherapi, mae’n helpu i ofalu amdano 
yn ogystal â gweithio a gofalu am Emily. 
Mae hyn oll yn golygu bod Rachel o dan 
gryn dipyn o straen.

Darllenwch y bywgraffiadau canlynol. Yna meddyliwch sut y gallai pob cymeriad 
fod yn ei deimlo. Cofiwch y gall pobl brofi emosiynau croes pan fyddant yn wynebu 
cyfnod anodd.
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Pan rydych yn cael eich effeithio gan ganser, mae’n gyfnod anodd. Yn ffodus, mae 
llawer o gymorth ar gael, p’un a ydych yn glaf, yn ffrind neu’n aelod o’r teulu. Ticiwch 
y ffynonellau cymorth a allai fod yn ddefnyddiol i glaf fel John sydd â chanser, ei wraig 
Rachel a’i fab Alex.

Ffynonellau cymorth John Rachel Alex

Llyfryn gwybodaeth am ddim am ganser y colon a ffyrdd 
o'i drin.

Galwad gyfrinachol i arbenigwr canser i ofyn cwestiynau 
neu ofyn am gyngor.

Sgwrs gydag arbenigwr ariannol am yr hawl i gael 
budd-daliadau.

Grŵ p cymorth lleol i bobl sy'n cael eu heffeithio gan 
ganser sy'n cyfarfod bob mis.

Sgwrs gyda ffrind da.

Cyngor ar hawliau cyflogeion o ran gwaith a chanser.

Grant i dalu am benwythnos i ffwrdd.

Nyrs canser arbenigol i roi cyngor ar driniaethau, 
sgil-effeithiau a materion ymarferol. 

Cymuned ar-lein i bobl sy'n cael eu heffeithio 
gan ganser.

Taflen weithgaredd 3b
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Cymorth Canser Macmillan, elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (261017), yr Alban (SC039907) ac Ynys Manaw (604).
MAC13582_CA4_GWE_3b



Taflen weithgaredd 4
Cyfnod Allweddol 4 / S3-S4

Mae llawer o bethau i’w hystyried wrth drefnu digwyddiad codi arian llwyddiannus. 
Ond mae’n brofiad gwerth chweil, llawn hwyl a all wneud gwahaniaeth mawr. 
Defnyddiwch y cwestiynau isod i helpu i gynllunio gweithgaredd neu ddigwyddiad y 
bydd pobl yn ei gofio.

Ble a phryd y caiff y 
digwyddiad ei gynnal?

Beth yw prif nodau eich digwyddiad?

Beth rydych yn mynd i’w wneud?
Sut byddwch chi’n codi arian?
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Sut byddwch chi’n rhoi gwybod i 
bobl am eich digwyddiad  
neu weithgaredd?

Pa dasgau sydd angen eu 
gwneud cyn y diwrnod?

Sut byddwch chi’n sicrhau bod pobl yn 
cael eu cadw’n iach ac yn ddiogel yn 
ystod eich digwyddiad?

Taflen weithgaredd 4
Cyfnod allweddol 3 / S1-S2
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