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Deunyddiau addysgu i gefnogi eich
gweithgareddau Diwrnod Mabolgampau Mawr.

O weithredu i gefnogi
Diolch am gofrestru ar gyfer Y Diwrnod Mabolgampau
Mawr – ein digwyddiad codi arian gwych ar gyfer ysgolion
a grwpiau ieuenctid. Drwy weithredu, byddwch yn codi
ymwybyddiaeth o Macmillan, yn codi curiad calon ac
yn codi arian i’n gwasanaethau sy’n newid bywydau.
Cael cymorth ar-lein

Ond peidiwch â gadael i’r llinell derfyn fod yn ddiwedd
ar eich rhaglen ymwybyddiaeth o ganser. Defnyddiwch
ein pum cynllun gwers i’ch helpu i addysgu eich
dosbarth neu gr^
wp ieuenctid am ganser mewn
modd hyderus a sensitif. Gwnaed cysylltiadau â phob
cwricwlwm cenedlaethol yn y DU, a gallwch addasu’r
cynlluniau i weddu i’ch dosbarth neu eich gr^
wp.
Bydd y gwersi hyn yn helpu disgyblion i ddeall pam
eu bod yn codi arian i Macmillan, beth yw canser, a
phwysigrwydd gwneud dewisiadau ffordd iach o fyw.

Ewch i macmillan.org.uk/schools i gael mynediad
i’n holl wefanau sy’n cefnogi athrawon a phobl ifanc,
gan gynnwys Cancertalk, Why Bother? a Teen Info
on Cancer.

Cymorth ar flaenau eich bysedd
Mae gennym hefyd amrywiaeth o gyhoeddiadau i
gefnogi pobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan ganser,
gan gynnwys:

A pheth arall

Fi ydw i o hyd – llyfryn sy’n ateb cwestiynau ac yn
cynnig awgrymiadau i bobl 12-21 oed sy’n byw gyda
chanser.

Gallwch hefyd archebu ein pecynnau addysgu am
ddim sy’n canolbwyntio ar ABCI (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
canolbwyntio ar ddeiet cytbwys, ysmygu a ffitrwydd,
ac mae Cancertalk yn rhoi sylw i effaith emosiynol
canser. Ac maent i gyd wedi’u cysylltu â chwricwla
cenedlaethol y DU.

Siarad â phlant pan fo gan oedolyn ganser – cyngor
a chefnogaeth i rieni. Mae’r canllaw yn cynnwys
cwestiynau y gallai plant eu gofyn a ffynonellau
cymorth ychwanegol.
Ewch i macmillan.org.uk/publications i gael
gwybod mwy.

Ewch i macmillan.org.uk/schools i gael mwy o
wybodaeth ac i lawrlwytho fersiynau Cymraeg o’r
taflenni adnoddau a’r cynlluniau gwersi. Gallwch
hefyd archebu’r pecynnau addysgu drwy ffonio
0845 601 1716.
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gwers 1
Pwy yw Cymorth Canser Macmillan a beth mae’n ei wneud?
gofal y mae pobl â chanser yn ei gael. Roedd
eisiau i’r holl bobl â chanser gael cyngor a
gwybodaeth, tai cost isel neu am ddim, a nyrsys
gwirfoddol i’w helpu yn eu cartrefi eu hunain.

Cwricwlwm Cenedlaethol Lloegr:
Saesneg, ABCI a Dinasyddiaeth
Cwricwlwm yr Alban ar gyfer Rhagoriaeth:
Iechyd a Lles, Astudiaethau Cymdeithasol,
Llythrennedd a Saesneg

Roedd Douglas hefyd yn llysieuwr llym, felly bob
amser roedd yn erbyn unrhyw fath o brofi ar
anifeiliaid – hyd yn oed at ddibenion meddygol.
Mae hon yn un o’r egwyddorion y mae Macmillan
yn dal i lynu ati heddiw.

Cwricwlwm Gogledd Iwerddon:
Dysgu ar gyfer Bywyd a Gwaith, Iaith a Llythrennedd
Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru:
Saesneg, Addysg Bersonol a Chymdeithasol

• Beth yw uchelgeisiau Macmillan?
Heddiw, mae cryn dipyn o etifeddiaeth Douglas yn
parhau. Mae Macmillan yn dal i gynnig cymorth i
bobl sy’n cael eu heffeithio gan ganser, ac yn rym
ar gyfer gwella gofal canser.

Gellir gwneud cysylltiadau â Fframwaith
Canlyniadau Mae Pob Plentyn yn Bwysig 2008
(everychildmatters.org.uk) a chyhoeddiad yr
Adran dros Blant, Ysgolion a Theuloedd, Agweddau
Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu 2005 (SEAL).

Ein prif ffocws ar gyfer 2010 yw cyrraedd a gwella
bywydau pawb sy’n byw gyda chanser.
Gweler macmillan.org.uk/aboutus

Gweithgaredd: Llunio cyflwyniad dwy funud i
egluro am Macmillan i ddosbarth arall.

• Beth yw’r pedair prif ffordd y mae Macmillan
yn cefnogi pobl ac a allwch roi enghreifftiau
penodol?

Canlyniadau dysgu a ddymunir: bod y disgyblion
yn deall beth mae Cymorth Canser Macmillan yn
ei wneud, ac yn gallu esbonio eu canfyddiadau i
gynulleidfa wahanol.

Emosiynol

Dylai disgyblion ddefnyddio’r wefan Why bother?
neu wefan Macmillan a gwylio’r clip ffilm y gellir ei
lawrlwytho. Mewn grwpiau, gallai disgyblion ateb
un neu ddau o’r cwestiynau canlynol, â’r bwriad o
gyflwyno’r wybodaeth hon yn ôl i weddill y dosbarth:

Meddygol

Ariannol
• Pwy sefydlodd Macmillan, ac ym mha flwyddyn?
Douglas Macmillan, 1911.
Gweler whybother.org.uk/help

Ymarferol

Newidiodd yr enw sawl gwaith dros y blynyddoedd,
ond daeth yr elusen yn Cymorth Canser Macmillan
yn 2006.

Rhif ffôn cymorth i sgwrsio am unrhyw
bryderon (0800 808 00 00),
gwasanaethau cwnsela
Mae nyrsys, dietegwyr a gweithwyr
proffesiynol eraill Macmillan yn
cefnogi pobl ar eu taith canser,
taflenni gwybodaeth
Cyngor ar fudd-daliadau a grantiau
i helpu â’r gost o fyw gyda chanser
Trefnu gofal plant tra bo rhywun â
chanser yn cael triniaeth, neu gludiant
i’r ysbyty ac ati.

Gweler macmillan.org.uk/aboutus,
whybother.org.uk/help
• Faint o nyrsys Macmillan sydd?
Dros 3,000
Gweler macmillan.org.uk/HowWeCanHelp

• Pam sefydlodd Douglas Macmillan elusen
canser?
Sefydlodd Douglas Macmillan y Gymdeithas er Atal
a Lleddfu Canser (Society for the Prevention and
Relief of Cancer) ar ôl i’w dad farw o ganser. Cafodd
Douglas ei effeithio gymaint gan boen a dioddefaint
ei dad nes ei fod eisiau gwneud gwahaniaeth i’r

• Sut mae Macmillan yn ymgyrchu dros
ymwybyddiaeth well?
Mae Macmillan yn dylanwadu ar bobl sy’n gwneud
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penderfyniadau ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol.
P’un ai yw hyn yn golygu gweithio gyda gwleidyddion
neu ganolbwyntio ar ymwybyddiaeth y cyhoedd,
mae’r un nod gan ein hymgyrchoedd i gyd – gwella
bywydau pobl sy’n cael eu heffeithio gan ganser.
Gweler whybother.org.uk/help
• A allwch enwi unrhyw ddigwyddiadau codi
arian mawr Macmillan a’u hegluro?
Y Diwrnod Mabolgampau Mawr, Bore Coffi Mwya’r
Byd, Walk with Us
Gweler whybother.org.uk/action
• Sut mae Macmillan yn cael ei incwm ac ar beth
y caiff yr arian ei wario?
Mae Macmillan yn dibynnu ar ei gefnogwyr am
99% o’i incwm. Heb y cefnogwyr hyn, ni fyddai
modd i ni ddarparu dim o’n gwasanaethau i bobl
sy’n byw gyda chanser.
Daw’r rhan fwyaf o arian Macmillan o’r canlynol:
Rhoddion mewn ewyllys – £45.4 miliwn. Yr arian
y mae pobl yn gadael i Macmillan yn eu hewyllys
yw ein ffynhonnell incwm fwyaf.
Marchnata uniongyrchol – £16.1 miliwn. Mae
hyn yn cynnwys arian a gaiff ei godi drwy lythyrau,
papurau newydd a hysbysebion teledu sy’n gofyn i
bobl helpu i dalu am wasanaethau Macmillan.
Dulliau eraill o roi yn wirfoddol – £50.5 miliwn.
Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau i godi arian a
chefnogaeth partneriaid corfforaethol.
Gwaith gr^
wp: Mae’r disgyblion yn cyflwyno’r
atebion i’r cwestiynau ac yna’n cynhyrchu crynodeb
ysgrifenedig. Mewn grwpiau, gallai disgyblion hefyd
ysgrifennu cyflwyniad i esbonio’r elusen i fyfyrwyr iau.
Gellid gwneud hyn yn y gwasanaeth yn ystod yr
wythnos cyn Y Diwrnod Mabolgampau Mawr.
Adnoddau defnyddiol: I gael posteri a deunyddiau
defnyddiol eraill, ewch i macmillan.org.uk/schools
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gwers 2
Beth yw canser?
Bydd disgyblion yn defnyddio sgiliau golygu a
chroesgyfeirio i ddewis gwybodaeth a’i chyflwyno
mewn dull hawdd i’w deall. Trafodwch sut y dylid
cyflwyno’r wybodaeth a ph’un a dylid defnyddio
delweddau. Gosodwch derfyn geiriau i lynu ato. Dylai
disgyblion ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau gan
gynnwys gwerslyfrau, llyfrau llyfrgell a’r rhyngrwyd.
Atgoffwch y disgyblion o sgiliau ymchwil fel croesgyfeirio
ystadegau, cyfeirio at ffynonellau ystadegau, tynnu
sylw at wybodaeth allweddol ac ailysgrifennu i weddu
i’r gynulleidfa.

Cwricwlwm Cenedlaethol Lloegr:
Saesneg, ABCI a Dinasyddiaeth, Gwyddoniaeth
Cwricwlwm yr Alban ar gyfer Rhagoriaeth:
Iechyd a Lles, Astudiaethau Cymdeithasol,
Llythrennedd a Saesneg, Gwyddorau
Cwricwlwm Gogledd Iwerddon:
Dysgu ar gyfer Bywyd a Gwaith, Iaith a Llythrennedd,
Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru:
Saesneg, Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Adnoddau defnyddiol: www.whybother.org.uk,
www.macmillan.org.uk

Gellir gwneud cysylltiadau â Fframwaith
Canlyniadau Mae Pob Plentyn yn Bwysig 2008
(everychildmatters.org.uk) a chyhoeddiad yr
Adran dros Blant, Ysgolion a Theuloedd, Agweddau
Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu 2005 (SEAL).
Gweithgaredd: Bydd disgyblion yn llunio taflen
ffeithiau sy’n egluro math arbennig o ganser i
ddisgyblion eraill yn yr ysgol.
Canlyniadau dysgu a ddymunir: bod disgyblion
yn deall ac yn defnyddio sgiliau ymchwil sylfaenol
i gynhyrchu taflen ffeithiau am ganser sy’n ffeithiol
gywir, y gellir ei defnyddio gan ddisgyblion eraill yn
yr ysgol wrth ddysgu am fathau o ganser.
Bydd disgyblion yn defnyddio whybother.org.uk a
gwefannau eraill i lunio taflen ffeithiau sy’n ateb y
canlynol:
• Beth yw xxx? (Rhowch fath gwahanol o ganser i
bob gr^
wp ymchwilio iddynt – fel melanoma,
ysgyfaint, y fron, y ceilliau, coluddyn, neu lewcemia.)
• Beth yw’r ffeithiau allweddol (ystadegau)?
• Beth yw’r triniaethau?
• Oes unrhyw ffordd o leihau’r risg?
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gwers 3
Beth yw’r Diwrnod Mabolgampau Mawr?
Cwricwlwm Cenedlaethol Lloegr:
Saesneg, Dylunio a Thechnoleg, Dinasyddiaeth,
Celf a Dylunio

• ailadrodd (i bwysleisio pwynt)
• pwyslais – tanlinellu neu osod pwyntiau allweddol
mewn print bras.

Cwricwlwm yr Alban ar gyfer Rhagoriaeth:
Iechyd a Lles, Llythrennedd a Saesneg, Celfyddydau
Mynegiannol

Gofyn i ddisgyblion beth yw diben yr hysbysebion
(e.e. cael rhywun i wneud, neu brynu, rhywbeth)
Pa hysbysebion sydd fwyaf effeithiol ym marn y
disgyblion a pham? Cyfeiriwch at y rhestr uchod yn
ystod eich trafodaeth.

Cwricwlwm Gogledd Iwerddon:
Y Celfyddydau, Iaith a Llythrennedd, Gwyddoniaeth
a Thechnoleg

Defnyddiwch y testun canlynol i egluro’r Diwrnod
Mabolgampau Mawr – digwyddiad codi arian gwych
Cymorth Canser Macmillan ar gyfer pobl ifanc:

Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru:
Saesneg, Celf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg

Y Diwrnod Mabolgampau Mawr yw digwyddiad
Cymorth Canser Macmillan ar gyfer ysgolion a
phobl ifanc. Mae’n gyfle i godi arian i bobl sy’n
cael eu heffeithio gan ganser wrth godi
ymwybyddiaeth o ganser.

Gellir gwneud cysylltiadau â Fframwaith
Canlyniadau Mae Pob Plentyn yn Bwysig 2008
(everychildmatters.org.uk) a chyhoeddiad yr
Adran dros Blant, Ysgolion a Theuloedd, Agweddau
Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu 2005 (SEAL).

Bydd ysgolion yn cynnal eu diwrnod
mabolgampau fel arfer, ond bydd disgyblion
hefyd yn cymryd rhan mewn tasg i godi arian –
fel neidio seren neu ras 2km noddedig. Gallai
ysgolion hyd yn oed gynnal gweithgaredd
noddedig i athrawon.

Gweithgaredd: Cynllunio poster â thestun yn
cyd-fynd i hysbysebu’r Diwrnod Mabolgampau
Mawr yn eich ysgol a’ch cymuned leol.
Canlyniadau dysgu a ddymunir: bod disgyblion yn
cynhyrchu poster sy’n egluro ble a phryd y cynhelir Y
Diwrnod Mabolgampau Mawr, a’u bod yn dysgu
deall confensiynau testun hysbysebu.

Er mwyn cymryd rhan, gall ysgolion gofrestru
yn macmillan.org.uk/schools neu ffonio
0845 601 1716.

Dosbarthu detholiad o hysbysebion digwyddiadau o’r
wasg leol a chenedlaethol. Gofyn i ddisgyblion eu
dadansoddi mewn grwpiau. A ydynt yn gallu nodi
unrhyw debygrwydd o ran yr iaith a ddefnyddir, cynllun,
delweddau ac unrhyw fanylion eraill? Cynhaliwch
drafodaeth gr^
wp a chrynhoi syniadau ar y bwrdd.
Dylai’r sylwadau gynnwys:
• testun cyfyngedig er mwyn dal sylw
• teitl neu slogan bachog
• manylion cyswllt (rhif ffôn a gwefan - h.y. y pwynt
cyswllt cyntaf)
• cynllun – logo a brandio
• gorchmynion neu alwad i gymryd rhan e.e.
‘ymunwch heddiw’, ‘codwch arian’
• iaith emosiynol – yn enwedig os yw i elusen e.e.
‘meddyliwch am y gwahaniaeth rydych yn ei
wneud’, ‘bydd pob ceiniog yn helpu’

Dywedwch wrth ddisgyblion fod y testun uchod yn
rhoi gwybodaeth am ei fod yn egluro’r rhesymeg y tu
ôl i’r diwrnod mabolgampau, a sut y gall pobl
gymryd rhan. Fodd bynnag, nid yw’r iaith yn
perswadio nac yn emosiynol fel honno a ddefnyddir
yn yr hysbysebion sampl a welwyd ar ddechrau’r
sesiwn. Sut y gellid gwneud i’r testun apelio mwy i
athrawon (y gynulleidfa darged) sy’n darllen yr
hysbyseb? Beth fyddai’n eu hannog i gofrestru ar
gyfer y digwyddiad?
Trafodwch syniadau fel cwtogi’r testun, cynnwys
slogan bachog, defnyddio delweddau sy’n dal eich
llygaid, defnyddio ansoddeiriau cadarnhaol (‘gwych’,
‘ffantastig’, ‘anhygoel’ ac ati), yn ogystal â’r
nodweddion eraill a restrir uchod. Ymysg syniadau
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eraill mae cefnogaeth gan rywun enwog neu wobrau.
Pa effaith gaiff y nodweddion hyn ar y darllenwr a
pham y byddai’r rhain yn annog pobl i gymryd rhan
efallai? Pa enwogion sy’n hyrwyddo’r diwrnod
mabolgampau eleni? Am ragor o wybodaeth, ewch i
macmillan.org.uk/schools
Dywedwch wrth y disgyblion lunio hysbyseb, dim mwy
na 150 o eiriau, y gellir ei defnyddio i hysbysebu’r
digwyddiad o amgylch yr ysgol a’i rhoi yng
nghylchlythyr yr ysgol. Dylai disgyblion weithio mewn
parau a seilio eu hysbysebion ar y testun a
gyflwynwyd iddynt yn gynharach.
Rhannwch syniadau disgyblion ac yna dangoswch
destun sampl o wefan Y Diwrnod Mabolgampau
Mawr macmillan.org.uk/schools. Gallwch dynnu
sylw at y canlynol: ansoddeiriau (‘gwych’, ‘ffantastig’);
iaith emosiynol (‘Sut y bydd eich cefnogaeth yn
helpu’); cwestiynau rhethregol (‘beth am roi rheswm
anhygoel i’ch disgyblion gadw’n heini?’); a
gorchmynion (‘codwch arian, codwch ymwybyddiaeth,
codwch guriad calon’).
Cymharwch â gwaith y disgyblion. Yw eu hysbysebion
yn defnyddio’r iaith hysbysebu a drafodwyd?
Adnoddau defnyddiol:
www.macmillan.org.uk/schools,
www.be.macmillan.org.uk
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gwers 4
Sut y gellir hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r
haul yn Y Diwrnod Mabolgampau Mawr?
Gofynnwch sut y gall yr eitemau hyn eich diogelu.
Eglurwch fod eli haul yn atal golau uwchfioled rhag
niweidio’r croen. Golau yw golau uwchfioled na allwn
ei weld a chaiff ei rannu yn belydrau UVA, UVB ac
UVC. Ni all UVC ddod drwy’r haen osôn i’n
cyrraedd, ond gall UVA ac UVB gynyddu risg canser,
gan gynnwys melanoma malaen. A yw disgyblion yn
gwybod beth yw melanoma? Cyfeiriwch at
whybother.org.uk/learn/skin am ragor o wybodaeth.

Cwricwlwm Cenedlaethol Lloegr:
Saesneg, ABCI a Dinasyddiaeth, Gwyddoniaeth
Cwricwlwm yr Alban ar gyfer Rhagoriaeth:
Iechyd a Lles, Astudiaethau Cymdeithasol,
Llythrennedd a Saesneg, Gwyddorau
Cwricwlwm Gogledd Iwerddon:
Dysgu ar gyfer Bywyd a Gwaith, Iaith a Llythrennedd,
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Trafodwch y rhifau ar eli haul. Er enghraifft, mae
ffactor pump yn golygu y gallwch aros yn yr haul
bum gwaith yn hirach nag y gallwch heb unrhyw eli
haul. Pwysleisiwch bwysigrwydd ail-roi eli haul yn
rheolaidd, yn enwedig ar ôl nofio, gan y gall olchi
i ffwrdd yn yd^
wr.

Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru:
Saesneg, Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Gellir gwneud cysylltiadau â Fframwaith
Canlyniadau Mae Pob Plentyn yn Bwysig 2008
(everychildmatters.org.uk) a chyhoeddiad yr
Adran dros Blant, Ysgolion a Theuloedd, Agweddau
Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu 2005 (SEAL).

Rhannwch y dosbarth i grwpiau a rhowch un
rhan o’r ymgyrch ymwybyddiaeth haul yr un iddynt
ganolbwyntio arno:
• Creu taflen wybodaeth A4 yn egluro pam bod
ymwybyddiaeth haul yn hanfodol.
• Llunio poster y gellir ei arddangos o amgylch yr
ysgol yn dweud wrth ddisgyblion sut i fod yn
ddiogel yn yr haul y diwrnod mabolgampau hwn.
• Cyfansoddwch jingl ar gyfer hysbyseb radio â
slogan bachog, sy’n hyrwyddo diogelwch haul.

Gweithgaredd: Bydd disgyblion yn llunio
ymgyrch i hyrwyddo pwysigrwydd ymwybyddiaeth
o’r haul ymysg disgyblion eraill.
Canlyniadau dysgu a ddymunir: bod disgyblion
yn deall pwysigrwydd bod yn ddiogel yn yr haul ac
yn gallu cyfleu’r neges hon i eraill yn effeithiol, gan
ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.

Adnoddau defnyddiol: gwefannau eli haul,
www.whybother.org.uk,
www.macmillan.org.uk/schools

Dangoswch luniau o enwogion â lliw haul yn torheulo
a gofynnwch i ddisgyblion drafod beth sydd ganddynt
yn gyffredin. Dylai disgyblion sylwi bod llawer o liw
haul ganddynt i gyd. Gofynnwch i’r disgyblion awgrymu
pa eitemau y byddent yn mynd gyda hwy ar wyliau ar
y traeth. Rhannwch yr atebion a rhestrwch eitemau fel
sbectol haul. Dylai rhywun son am ddiogelu’r llygaid.
Nesaf, trafodwch pa ffyrdd eraill y gallwch ddiogelu
eich hunan rhag yr haul. Cyfeiriwch at y rhestr eto.
Dylai rhywun son am hetiau haul, eli haul a dillad
i’ch diogelu.
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gwers 5
Gweithgaredd cynhesu mawr Y Diwrnod Mabolgampau Mawr
Bydd disgyblion yn gwneud rhai gweithgareddau
cynhesu a awgrymir er mwyn paratoi ar gyfer Y
Diwrnod Mabolgampau Mawr. Dylai athrawon
esbonio pwysigrwydd cynhesu (er mwyn lleihau’r
risg o anafiadau a straenio cyhyr), ac yna cyflwyno’r
gweithgareddau canlynol:

Cwricwlwm Cenedlaethol Lloegr:
Addysg Gorfforol
Cwricwlwm yr Alban ar gyfer Rhagoriaeth:
Iechyd a Lles
Cwricwlwm Gogledd Iwerddon:
Addysg Gorfforol

Ymestyn y cyhyrau
Dylid ymestyn y cyhyrau am tua 10 eiliad bob tro,
ac ni ddylai fod yn boenus byth. Os nad yw eich
myfyrwyr yn si^
wr, dywedwch wrthynt roi gorau iddi.

Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru:
Addysg Gorfforol

Quads
1 Sefwch ar un goes (rhowch un law yn erbyn y wal
i gadw’ch cydbwysedd os oes angen).
2 Gafaelwch yn y ben-glin wedi’i phlygu.
3 Tynnwch y droed tuag at y pen-ôl a gwthiwch y
glun ymlaen yn ofalus.
4 Newidiwch y droed.

Gellir gwneud cysylltiadau â Fframwaith
Canlyniadau Mae Pob Plentyn yn Bwysig 2008
(everychildmatters.org.uk) a chyhoeddiad yr
Adran dros Blant, Ysgolion a Theuloedd, Agweddau
Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu 2005 (SEAL).
Gweithgaredd: bydd disgyblion yn cymryd rhan
mewn gweithgaredd cynhesu mawr Macmillan.

Cyhyrau triphen
1 Sefwch â’ch traed led eich ysgwyddau ar wahân.
2 Codwch un fraich.
3 Cadwch y benelin yn yr awyr a rhowch un llaw
rhwng eich pelfeisiau.
4 Rhowch y llaw arall ar eich penelin a gwthiwch
lawr yn ofalus nes eich bod yn teimlo rhywbeth
Daliwch am 10 eiliad a gwnewch yr un peth â’r
fraich arall.

Canlyniadau dysgu a ddymunir: bod disgyblion yn
deall pwysigrwydd cynhesu’n gywir cyn cymryd rhan
mewn unrhyw weithgareddau chwaraeon.

Coesau
1 Sefwch yn syth a chodwch un goes. Gosodwch
ffêr y goes a godwyd dros ben-glin y llall.
2 Plygwch y goes sy’n cynnal a phwyswch yn ôl
ychydig bach.
3 Gwnewch yr un fath â’r goes arall.
Loncian
Dylai disgyblion loncian yn ysgafn am ddau neu dri
munud – efallai o amgylch neuadd yr ysgol, neu
unwaith o amgylch y cae neu’r maes chwarae.
Adnoddau defnyddiol: www.whybother.org.uk,
www.macmillan.org.uk/schools

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