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Y Diwrnod Mabolgampau Mawr
eich canllaw i gymryd rhan

Diolch am gymryd rhan yn Y Diwrnod Mabolgampau
Mawr - ein digwyddiad codi arian gwych ar gyfer ysgolion
a grwpiau ieuenctid. Drwy gymryd rhan, byddwch yn codi
ymwybyddiaeth o Macmillan, yn codi curiad calon ac yn
codi arian i'n gwasanaethau sy'n newid bywydau.
Yn y llyfryn hwn, mae popeth y bydd ei angen
arnoch i gynllunio a threfnu Diwrnod
Mabolgampau Mawr llwyddiannus i Macmillan.

Y camau i’w cymryd
1. Dewiswch amser a lleoliad
Defnyddiwch eich diwrnod mabolgampau
presennol neu pennwch ddyddiad ar gyfer her
chwaraeon. Gallech gynnal eich her chwaraeon yn
ystod sesiwn clwb amser cinio neu fel rhan o wers
addysg gorfforol. Cofiwch drefnu lle i’w gynnal –
cae, campfa neu neuadd eich ysgol.
2. Hysbysebwch y digwyddiad
Dywedwch wrth bawb am eich digwyddiad.
Argraffwch rywfaint o bosteri o’n gwefan a chofiwch
hysbysebu’r digwyddiad ar wefan eich ysgol ac yn
eich cylchlythyr i rieni. Beth am lawrlwytho ein
datganiadau sampl i’r wasg a dweud wrth eich
papur lleol am eich digwyddiad? Gadewch iddyn
nhw ddathlu eich gwaith gwych hefyd.
3. Paratowch
Cyn y diwrnod mawr, gwnewch yn si^
wr bod
gennych yr holl offer y bydd eu hangen arnoch, er
enghraifft baneri, bwcedi casglu, ac ati.
Anfonwch e-bost i schools@macmillan.org.uk os
hoffech gael bal^
wns a sticeri ar gyfer eich
digwyddiad

O weithredu i gefnogi
Peidiwch â gadael i’ch rhaglen ymwybyddiaeth o
ganser ddod i ben ar y llinell derfyn. Defnyddiwch
ein cynlluniau gwersi Diwrnod Mabolgampau
Mawr y gellir eu lawrlwytho i helpu i addysgu eich
dosbarth neu eich gr^
wp ieuenctid am ganser mewn
modd hyderus a sensitif.
Gallwch hefyd archebu ein pecynnau addysgu am
ddim sy’n canolbwyntio ar ABGI (mae fersiynau i
ysgolion cynradd ac uwchradd ar gael) i’ch helpu i
barhau i addysgu eich disgyblion. Mae’r cynlluniau
gwersi yn y pecyn Cadw’n iach, bod yn heini yn
edrych ar ddeiet cytbwys, ysmygu a ffitrwydd. Maent
hefyd yn gysylltiedig â phob cwricwlwm cenedlaethol
yn y DU. Ewch i macmillan.org.uk/schools am
ragor o wybodaeth.

Ewch ar-lein am gymorth
Ewch i macmillan.org.uk/schools i gael gafael ar
y canlynol:
adnoddau bwrdd gwyn rhyngweithiol i’ch helpu i
gyflwyno gwybodaeth am Macmillan a
phwysigrwydd bod yn ofalus yn yr haul
deunyddiau i’w lawrlwytho ar gyfer Y Diwrnod
Mabolgampau Mawr, gan gynnwys datganiadau i’r
wasg, posteri a ffurflenni noddi
syniadau gwych ar gyfer codi arian er mwyn cefnogi
pob elfen o’ch Diwrnod Mabolgampau Mawr
ein tair gwefan i athrawon a phobl ifanc:
Cancertalk, Why Bother? a Teen Info on Cancer
fersiynau Cymraeg o lawer o’n deunyddiau, gan
gynnwys posteri a thaflenni adnoddau cynlluniau
gwersi.

Mae diwrnodau mabolgampau yn llawer o hwyl – p’un
ai eich dosbarth, eich gr^
wp blwyddyn neu eich ysgol
gyfan sy’n cymryd rhan.

Byddwch yn seren ac ewch amdani
Beth am gynnal her naid seren noddedig fel
rhan o’ch Diwrnod Mabolgampau Mawr?
Gallech hyd yn oed geisio torri’r record byd
presennol o 62 naid mewn munud. Gallai’r
disgyblion naill ai gael eu noddi fesul naid neu
roi cyfraniad i gael cymryd rhan yn yr her.
Os nad yw her naid seren yn addas ar gyfer eich
ysgol chi, yna gallech gynnal un o’r gweithgareddau
difyr hyn yn lle hynny:
Ffrisbi ffantastig – pa ddosbarth all gadw’r ffrisbi
yn yr awyr am yr amser hwyaf? Gallai pob
dosbarth gael ei noddi am bob munud y bydd y
ffrisbi yn yr awyr.
Cynnal ras 2km noddedig i’r ysgol gyfan.
Cynnal ‘marathon’ cyfnewid noddedig a gweld
pa mor bell y gall eich ysgol redeg mewn un
diwrnod.
Twrnamaint pêl fasged tri yn erbyn tri a chodi
tâl cystadlu bych fydd yn cyfrif fel cyfraniad.
Her Keepy-uppy – gweld pwy all berfformio'r
nifer fwyaf o keepy-uppys a chael eu noddi i
ymuno â’r hwyl.

Lledaenwch yr hwyl
Mae plant wrth eu boddau’n gweld athrawon yn
ymlacio, felly mae’n si^
wr gennym ni y byddant yn
rhoi’n hael i noddi her athrawon. Beth am gystadlu â
chydweithwyr mewn her keepy-uppy noddedig? Pwy
all berfformio’r nifer fwyaf o keepy-uppys mewn pum
munud? Gallech hyd yn oed gynnwys y rhieni a’u
hannog i wneud cyfraniad i ddyfalu pwy fydd yn ennill
yr her...neu gallent gymryd rhan eu hunain hefyd.
Pethau eraill i’w gwneud:
Trefnwch stondin ddiodydd i’r holl athletwyr
sychedig. Gallai’r disgyblion wneud diodydd blasus
fel rhan o’u gwersi technoleg bwyd.
Gofynnwch i’r disgyblion roi’r gorau i fwyta
byrbrydau sothach yr wythnos cyn y Diwrnod
Mabolgampau Mawr a rhoi’r arian maent
wedi’i arbed i Macmillan.
Trefnwch bicnic iach i ddisgyblion, rheini ac
athrawon ar ôl i’r Diwrnod Mabolgampau Mawr
ddod i ben. Ewch i whybother.org.uk/lifestyle i
gael syniadau am ryseitiau syml a blasus.

Materion ariannol - y diwrnod mabolgampau hwn,
rydym yn gofyn i ddisgyblion gasglu nawdd neu roi
rhodd a awgrymir er mwyn cymryd rhan.

Does dim rhaid iddynt roi llawer. Ond bydd beth
maent yn ei godi yn helpu i ddarparu cymorth
hanfodol i oedolion a phlant sy'n cael eu
heffeithio gan ganser.

Am fwy o help ynghylch Cymorth Rhodd ewch i
macmillan.org.uk/donate

Awgrymiadau diogelwch
Ker-ching!
Bydd 47c yn talu am gynhyrchu un copi o’r Canllaw
canser.
Bydd £25 yn talu am nyrs Macmillan am awr.
Bydd £333 yn talu am wyliau haeddiannol i rywun
sydd â chanser a’i ofalwr.

Wrth gasglu arian noddi, dylai pobl ifanc gofio’r
pwyntiau canlynol:
sicrhewch fod eich athro neu warcheidwad wedi
cymeradwyo ac wedi llofnodi eich ffurflen
peidiwch byth â mynd at ddieithriaid pan fyddwch
yn chwilio am nawdd neu’n casglu arian
peidiwch â chasglu ar ôl iddi dywyllu nac mewn
t^
y lle nad oes neb yn eich adnabod.

Casglu arian
Os rydych yn casglu nawdd fel rhan o’ch Diwrnod
Mabolgampau Mawr, yna defnyddiwch y ffurflen noddi
y gellir ei lawrlwytho o macmillan.org.uk/schools.
Cofiwch lawrlwytho cymaint o gopïau ag sydd eu
hangen arnoch a chwblhau manylion eich ysgol neu
eich gr^
wp. Heb y manylion hyn ni fyddwn yn gallu
hawlio Cymorth Rhodd.

Cymorth Rhodd

Talu i mewn
Anfonwch siec yn daladwy i Macmillan Cancer
Support, ynghyd ag unrhyw ffurflenni noddi rydych
wedi eu defnyddio i:
The Big Sports Day
Macmillan Cancer Support
89 Albert Embankment
London
SE1 7UQ

Trowch bob £1 yn £1.25.
Gallwch gynyddu gwerth y rhoddion i Macmillan drwy
wneud Cymorth Rhodd yn rhan o’ch Diwrnod
Mabolgampau Mawr. Am bob £1 mae pobl yn eich
noddi, gallwn hawlio 25c yn ychwanegol oddi wrth y
llywodraeth drwy Gymorth Rhodd - heb gostio ceiniog
yn fwy i’ch noddwr! Mae mor syml ag 1, 2, 3:
1. sicrhewch fod y noddwr yn drethdalwr yn y DU
2. bydd angen i ni gael ei enw, ei gyfeiriad cartref,
ei god post, swm y rhodd a sicrhewch ei fod yn
ticio’r blwch Cymorth Rhodd (gofynnwch i’r noddwr
lenwi’r ffurflen)
3. anfonwch eich ffurflenni noddi atom ynghyd ag
unrhyw arian.
Mae’n syml iawn.

Diolch
Hoffem ddiolch yn fawr i’r holl bobl ifanc, athrawon
ac arweinwyr grwpiau am fod yn rhan o’r Diwrnod
Mabolgampau Mawr. I ddangos pa mor ddiolchgar
ydym, byddwn yn anfon tystysgrif atoch ar ôl y
digwyddiad i ddathlu eich cyflawniadau. Os hoffech
ddathlu cyflawniadau unigol yna gallwch lawrlwytho
tystysgrifau ychwanegol, gan gynnwys fersiynau
Cymraeg, o macmillan.org.uk/schools.
Anfonwch eich lluniau atom
Os oes gennych unrhyw luniau o’ch digwyddiadau
yr hoffech i ni eu gosod ar dudalennau Oriel yr
enwogion ar ein gwefan, yna anfonwch hwy dros
e-bost i schools@macmillan.org.uk

Annwyl Riant/ Gwarcheidwad,
Mae eich plentyn wedi’i wahodd i gymryd rhan yn Y Diwrnod Mabolgampau Mawr ar gyfer
Cymorth Canser Macmillan ar ____________(dyddiad). P’un a fydd yn codi £1 neu £100,
dylech deimlo’n falch ei fod wedi codi arian gwerthfawr i helpu’r ddwy filiwn o bobl sy’n byw gyda
chanser yn y DU heddiw.
Bydd y rhan fwyaf o blant yn adnabod neu wedi clywed am rywun sydd â chanser. Efallai bod
gennych ffrind neu berthynas sydd wedi cael diagnosis o’r salwch.
Mae Macmillan yn newid bywydau pobl a gaiff eu heffeithio gan ganser drwy gynnig cymorth
ymarferol, meddygol ac ariannol. Mae Macmillan yn ymgyrchu dros newid, gan wrando ar bobl
sy’n cael eu heffeithio gan ganser a chydweithio â hwy i wella gofal canser.
Helpwch ni i gefnogi’r achos pwysig hwn drwy annog eich plentyn neu’ch plant i gymryd rhan
yn Y Diwrnod Mabolgampau Mawr. Mae’n ffordd wych o godi arian, codi ymwybyddiaeth
o ganser a chodi curiad calon – y cyfan ar yr un pryd.
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Y Diwrnod Mabolgampau Mawr, ewch i
macmillan.org.uk/schools
Gyda diolch

Pennaeth / Cydgysylltydd Addysg Gorfforol / Arweinydd Gr^
wp

Rhoddaf ganiatâd i

Llofnodwyd

(enw’r disgybl) gymryd rhan yn Y
Diwrnod Mabolgampau Mawr.

(rhiant/gwarcheidwad)

‘Mae’r Diwrnod Mabolgampau Mawr yn ffordd
llawn hwyl o gadw’n heini a gwneud
gwahaniaeth i filoedd o fywydau. Bydd pob
ceiniog y byddwch yn ei chodi yn helpu Macmillan
i ddarparu gwasanaeth sy’n newid bywydau i
bobl â chanser, eu teulu a’u ffrindiau.’
Beth Tweddle, mabolgampwraig Olympaidd

‘Mae ‘Diwrnod Mabolgampau Mawr Macmillan’
yn ffordd wych o gael pobl ifanc yn heini a chael
hwyl wrth godi arian ar gyfer Cymorth Canser
Macmillan. Ar ôl teithio drwy jyngl, rhwyfo ar
draws yr Iwerydd a chroesi Antartica ar droed,
rwy’n gwybod sut beth yw ymateb i her. Felly
rydw i wir eisiau annog pob ysgol i osod ei her
ei hun a chofrestru.’
Ben Fogle, Llysgennad Macmillan

‘‘Mae Diwrnod Mabolgampau Mawr Macmillan yn
gyfle gwych i egin athletwyr gymryd rhan mewn
chwaraeon wrth godi arian hanfodol i bobl sy’n
byw gyda chanser yn y DU.’
Syr Chris Hoy, Pencampwr beicio’r Byd a’r Gemau
Olympaidd ar sawl achlysur

Am ragor o wybodaeth a fersiynau Cymraeg
o’n hadnoddau, ewch i
macmillan.org.uk/schools
0845 601 1716
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