
Gyda’r haf ar ei ffordd, mae’n amser i’n 
cynghorwyr diogelwch haul ddechrau 
ymweld ag ysgolion i ledaenu negeseuon 
diogelwch haul hollbwysig!
Mae graddfeydd canser y croen yn parhau i godi yng Nghymru, ar waethaf y ffaith 
y gellir ei osgoi gan amlaf. Felly mae angen i ni wneud yn sicr ein bod yn dysgu 
ein plant sut i fod yn ddiogel yn yr haul.

Mae ein Cynghorwyr Diogelwch Haul hyfforddiedig yn medru cynnig gweithdai 
rhyngweithiol yn y dosbarth sydd yn gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Dengys 
arolygon gwerthuso llynedd fod mwyafrif helaeth yr athrawon yn gweld ein sesiynau yn addas i 
oed y plant (97%), wedi eu cynllunio’n dda ac yn effeithiol (93.9%).

Eleni rydym yn cydweithio gyda’r ‘Skcin Schools Sun Safety Scheme’ a byddwn yn gallu 
cynorthwyo ysgolion sy’n dymuno ennill achrediad ysgol diogel yn yr haul. Am ragor o wybodaeth 
am beth mae achrediad yn ei olygu ewch at ein gwefan ar:

tenovuscancercare.org.uk/herecomesthesunschools

Trosodd os gwelwch yn dda.
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Noddwyd gan



Yn y dosbarth

Ar gyfer sesiynau yn y dosbarth, rydym yn cynnig cyflwyniad byr 
a chael y disgyblion i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau 
rhyngweithiol, fel ‘Cellfie’.

Mewn sesiwn ‘Cellfie’ cânt gyfle i weld un 
o gelloedd eu boch drwy feicrosgop, a 
byddwn yn egluro iddynt sut i ddiogelu 
eu celloedd drwy osgoi pelydrau 
uwchfioled peryglus.

Bydd y disgyblion yn cael gwybodaeth am 
ddiogelwch yn yr haul ynghyd â choden o eli 
haul. Darperir llythyr i rieni a gwybodaeth am 
ddiogelwch i’w gosod mewn bagiau ysgol ar 
derfyn y dydd.

Caiff yr ysgol yr opsiwn i gwblhau arolwg 
gyda’r plant cyn ac ar ôl sesiynau i gynnig 
adborth ar effeithiolrwydd yr ymweliad â’r ysgol.

Rydym yn hapus i gynnig mwy o 
fanylion neu ateb unrhyw gwestiynau 
a allai fod gennych. 

Cysylltwch â:
Maura Matthews ar 029 2076 8871 neu 
e-bostiwch health@tenovuscancercare.org.uk

Os hoffch fwcio ein tîm, plîs cwblhewch a ddychwelyd y 
ffurflen gais atodedig.

Ebost: health@tenovuscancercare.org.uk.
Postio: Maura Matthews, Tenovus Cancer Care, 
Ty Gleider, Heol Ty Glas, Caerdydd CF14 5BD.
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