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Bwydydd a diodydd
â llawer o fraster
a/neu siwgr

Dyddiad

Llaeth a bwydydd
cynnyrch llaeth

Cadw’n Iach, Bod yn Heini

Cig, pysgod, wyau,
ffa a ffynonellau eraill
o brotein nad ydynt yn
gynnyrch llaeth

Ffrwythau a llysiau

Bara, reis, tatws,
pasta a bwydydd
eraill â starts

Defnyddiwch y plât bwyta’n iach i’ch helpu i gael y cydbwysedd
cywir. Mae’n dangos faint y dylech ei fwyta o bob grwp bwyd
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Dyddiadur bwyd
Brecwast
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
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Brechdan Bendigedig!

Y FRECHDAN I GURO
POB UN ARALL!
Mae’n flasus, yn fendigedig ac yn faethlon ac am ond £1.99,
ni fydd yn gwagio’ch waled!
Bara grawn cyflawn meddal, blasus sy’n llawn hadau iachus.
Mae’n wych i’ch llenwi ac yn dda iawn i chi hefyd.
Dewiswch o amrywiaeth o lenwadau yn cynnwys tiwna sy’n
temptio, wyau, colslo creisionllyd a chaws a llawer o bethau
tymhorol eraill hefyd.
Daw pob brechdan salad gwyrdd ffres a dewis o sprediau a
sawsiau i dynnu dwr i’ch dannedd.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.supersarnies.com
a chymerwch ran yn ein cystadleuaeth wych lle y gallwch ennill
gwobrau o’r radd flaenaf i chi a’ch ysgol.
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Canser yr ysgyfaint
Beth yw canser yr ysgyfaint?
Afiechyd a all bygwth bywyd yw canser yr ysgyfaint oherwydd ei fod yn lledaenu i rannau eraill o’r corff
yn aml a gall fod yn anodd ei drin. Mae llawer o ganserau’r ysgyfaint yn dechrau yn y celloedd o amgylch
y bronci ac yn aml maent yn cymryd blynyddoedd i ddatblygu. Caiff ei gysylltu ag ysmygu fwyaf.
Mae dau fath o ganser sylfaenol yr ysgyfaint: cell fach (a elwir yn ‘ceirchgell’ weithiau oherwydd siâp y
gell) a chell nad yw’n fach (mae tri math gwahanol).

Ffeithiau allweddol
• Yn ôl Cymorth Canser Macmillan, mae 38 000 o bobl yn y DU yn cael gwybod bod ganddynt ganser yr
ysgyfaint bob blwyddyn.
• Mae Cancer Research UK yn nodi mai canser yr ysgyfaint yw’r ail ganser mwyaf cyffredin yn y DU.
• Mae mwy o ddynion yn cael gwybod bod ganddynt ganser yr ysgyfaint na merched.
• Ysmygu yw prif achos canser yr ysgyfaint. Achosir tua 90% o holl ganserau’r ysgyfaint gan ysmygu.
• Achosion eraill canser yr ysgyfaint yw ysmygu goddefol (anadlu mwg pobl eraill), llygredd aer o geir,
ffatrïoedd a ffynonellau eraill, gweithio gydag asbestos (a ddefnyddir mewn gwaith adeiladu weithiau) a
chael clefydau eraill yr ysgyfaint.
• Po hiraf rydych wedi ysmygu, y mwyaf tebygol rydych o ddatblygu canser yr ysgyfaint.

Beth yw’r symptomau?
• Peswch nad yw’n mynd.		
• Pesychu mwcws neu waed.		
• Bod yn fyr eich anadl.

• Teimlo’n flinedig bob amser.
• Colli pwysau/colli chwant bwyd.

Triniaeth
Mae’r driniaeth ar gyfer canser yr ysgyfaint yn cynnwys un neu ragor o’r canlynol – llawdriniaeth
(yn bennaf i dynnu’r tyfiant a rhywfaint o feinwe’r ysgyfaint o’i amgylch), radiotherapi (os nad yw’r
person yn ddigon iach i gael llawdriniaeth, neu i dynnu rhannau bach o ganser na ellir eu gweld neu eu
tynnu yn ystod llawdriniaeth) a chemotherapi (y brif driniaeth ar gyfer canser yr ysgyfaint cell fach).

Lleihau’r risg
Rhoi’r gorau i ysmygu: Cyn gynted ag y byddwch yn rhoi’r gorau i ysmygu, mae eich risg o ddatblygu
canser yr ysgyfaint yn lleihau. Yn ôl Cancer Research UK, 15 mlynedd ar ôl i chi roi’r gorau i ysmygu,
mae eich risg o ganser yr ysgyfaint bron yr un fath â rhywun nad yw’n ysmygu.

Deiet: Mae gwaith ymchwil yn awgrymu y gall bwyta deiet iach, yn llawn ffrwythau a llysiau ffres
leihau’r risg o ddatblygu canser yr ysgyfaint oherwydd eu bod yn cynnwys cemegion sy’n gallu atal niwed
i’r celloedd. Dylech geisio leihau faint o halen, siwgr a braster rydych yn eu bwyta hefyd.
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Canser yr ysgyfaint
Beth yw canser yr ysgyfaint?

Dweud wrth ddarllenwyr yr hyn
sydd angen iddynt ei wybod

Afiechyd a all bygwth bywyd yw canser yr ysgyfaint oherwydd ei fod yn lledaenu i rannau eraill o’r corff
yn aml a gall fod yn anodd ei drin. Mae llawer o ganserau’r ysgyfaint yn dechrau yn y celloedd o amgylch
y bronci ac yn aml maent yn cymryd blynyddoedd i ddatblygu. Caiff ei gysylltu ag ysmygu fwyaf.
Mae dau fath o ganser sylfaenol yr ysgyfaint: cell fach (a elwir yn ‘ceirchgell’ weithiau oherwydd siâp
y gell) a chell nad yw’n fach (mae tri math gwahanol).

Mae’n ymddangos bod hyn
yn gytbwys ac yn deg

Ffeithiau allweddol
• Yn ôl Cymorth Canser Macmillan, mae 38 000 o bobl yn y DU yn cael gwybod bod ganddynt ganser
yr ysgyfaint bob blwyddyn.
• Mae Cancer Research UK yn nodi mai canser yr ysgyfaint yw’r ail ganser mwyaf cyffredin yn y DU.
• Mae mwy o ddynion yn cael gwybod bod ganddynt ganser yr ysgyfaint na merched.
• Ysmygu yw prif achos canser yr ysgyfaint. Achosir tua 90% o holl ganserau’r ysgyfaint gan ysmygu.
• Achosion eraill canser yr ysgyfaint yw ysmygu goddefol (anadlu mwg pobl eraill), llygredd aer o geir,
ffatrïoedd a ffynonellau eraill, gweithio gydag asbestos (a ddefnyddir mewn gwaith adeiladu weithiau)
a chael clefydau eraill yr ysgyfaint.
• Po hiraf rydych wedi ysmygu, y mwyaf tebygol rydych o ddatblygu canser yr ysgyfaint.

Beth yw’r symptomau?
• Peswch nad yw’n mynd.		
• Pesychu mwcws neu waed.		
• Bod yn fyr eich anadl.

• Teimlo’n flinedig bob amser.
• Colli pwysau/colli chwant bwyd.

Rhoi atebion i ‘pwy’,
‘beth’, ‘pryd’, ‘ble’, ‘sut’

Triniaeth
Mae’r driniaeth ar gyfer canser yr ysgyfaint yn cynnwys un neu ragor o’r canlynol – llawdriniaeth
(yn bennaf i dynnu’r tyfiant a rhywfaint o feinwe’r ysgyfaint o’i amgylch), radiotherapi (os nad yw’r
person yn ddigon iach i gael llawdriniaeth, neu i dynnu rhannau bach o ganser na ellir eu gweld neu eu
tynnu yn ystod llawdriniaeth) a chemotherapi (y brif driniaeth ar gyfer canser yr ysgyfaint cell fach).

Lleihau’r risg

Ffeithiau diduedd perthnasol o wahanol ffynonellau

Rhoi’r gorau i ysmygu: Cyn gynted ag y byddwch yn rhoi’r gorau i ysmygu, mae eich risg o ddatblygu
canser yr ysgyfaint yn lleihau. Yn ôl Cancer Research UK, 15 mlynedd ar ôl i chi roi’r gorau i ysmygu,
mae eich risg o ganser yr ysgyfaint bron yr un fath a rhywun nad yw’n ysmygu.

Gwybodaeth glir, diddorol, digonol
Deiet: Mae gwaith ymchwil yn awgrymu y gall bwyta deiet iach, yn llawn ffrwythau a llysiau ffres
leihau’r risg o ddatblygu canser yr ysgyfaint oherwydd eu bod yn cynnwys cemegion sy’n gallu atal niwed
i’r celloedd. Dylech geisio leihau faint o halen, siwgr a braster rydych yn eu bwyta hefyd.
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Mae ffrwythau a llysiau yn dda i chi
Mae ffrwythau a llysiau yn rhan hanfodol o ddeiet iach a chytbwys,
am eu bod yn llawn fitaminau, mwynau a ffibr sy’n helpu i ddiogelu’r
corff rhag salwch.
Fodd bynnag, nid dim ond yn y tymor byr y bydd bwyta mwy o
ffrwythau a llysiau o fudd i ni. Bydd cynyddu faint o ffrwythau a
llysiau rydych yn eu bwyta yn helpu i leihau faint o fraster rydych
yn ei fwyta ac yn eich helpu i gynnal pwysau iach, a thrwy hynny
leihau’r risg o bwyso gormod yn ddiweddarach.
Mae’r llywodraeth yn argymell ein bod yn bwyta o leiaf bum dogn o
ffrwythau a llysiau bob dydd i leihau’r risg o ddatblygu clefydau fel
canser a chlefyd y galon, ymhlith eraill. Gallai bwyta amrywiaeth o
ffrwythau a llysiau leihau eich risg o ddatblygu salwch o’r math hyd
at 20%.
Y newyddion da yw ei bod yn hawdd cael eich pum dogn. Er
enghraifft, gallech roi banana stwnsh ar eich tost grawn cyflawn
amser brecwast neu gallech gael smwythyn ffrwythau cymysg fel diod
canol bore. Beth am fwyta moron amser cinio yn hytrach na’ch
bag o greision ac yn hytrach na far siocled o’r siop, beth am lond
dwrn o ffrwythau sych. Ac i swper, beth am gynnwys dogn o salad
gyda’ch lasagne, yn hytrach na bara garlleg. Mae mor rhwydd
hynny.
Cofiwch, mae ffrwythau a llysiau ffres, wedi’u rhewi, o dun, sych
ac o botel yn cyfrif fel un o’ch dognau, felly ‘does dim esgus.
fitaminau a
Felly, beth yw’r oedi? Dechreuwch lenwi eich corff
mwynau maethlon heddiw a lleihau eich risg o ddatblygu clefydau
deiet
sy’n gysylltiedig
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Mae ffrwythau a llysiau yn dda i chi
Cysyllteiriau
rhesymegol

Mae ffrwythau a llysiau yn rhan hanfodol o ddeiet iach a
chytbwys, am eu bod yn llawn fitaminau, mwynau a ffibr sy’n helpu
i ddiogelu’r corff rhag salwch.
Fodd bynnag, nid dim ond yn y tymor byr y bydd bwyta mwy o
ffrwythau a llysiau o fudd i ni. Bydd cynyddu faint o ffrwythau
a llysiau rydych yn eu bwyta yn helpu i leihau faint o fraster
rydych yn ei fwyta ac yn eich helpu i gynnal pwysau iach, a
thrwy hynny leihau’r risg o bwyso gormod yn ddiweddarach.
Mae’r llywodraeth yn argymell ein bod yn bwyta o leiaf bum dogn
o ffrwythau a llysiau bob dydd i leihau’r risg o ddatblygu clefydau
cronig fel canser a chlefyd y galon, ymhlith eraill. Gallai bwyta
amrywiaeth o ffrwythau a llysiau leihau eich risg o ddatblygu
salwch o’r math hyd at 20%.
Y newyddion da yw ei bod yn hawdd cael eich pum dogn. Er
enghraifft, gallech roi banana stwnsh ar eich tost grawn cyflawn
amser brecwast neu gallech gael smwythyn ffrwythau cymysg fel
diod canol bore. Beth am fwyta moron amser cinio yn hytrach
na’ch bag o greision ac yn hytrach na far siocled o’r siop, beth
am lond dwrn o ffrwythau sych. Ac i swper, beth am gynnwys dogn
o salad gyda’ch lasagne, yn hytrach na bara garlleg. Mae mor
hynny.
rhwydd
Cofiwch, mae ffrwythau a llysiau ffres, wedi’u rhewi, o dun, sych
ac o botel yn cyfrif fel un o’ch dognau, felly ‘does dim esgus.
fitaminau a
Felly, beth yw’r oedi? Dechreuwch lenwi eich corff
mwynau maethlon heddiw a lleihau eich risg o ddatblygu clefydau
deiet.
sy’n gysylltiedig
Casgliad/
ailadroddiad
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Cynllunio eich gêm gystadleuol
Beth yw enw eich gêm?
Faint o dimau fydd?
Faint o bobl fydd ar bob tîm?
Ble y cynhelir y gêm? (Neuadd, iard chwarae, cae ac ati)
Pa offer sydd ei angen? (Pêl, bandiau lliw, pyst gôl, chwiban, cyfarpar, matiau, ac ati)

Beth yw’r rheolau? (Beth sy’n digwydd ar y dechrau/canol/diwedd?)

Am ba hyd y mae’r gêm yn cael ei chwarae? (A oes hanner cyntaf ac ail hanner?)
Sut y caiff pwyntiau eu sgorio? (A all bawb sgorio?)

A ellir diarddel chwaraewyr? Sut?

Arall
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