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Mae clefyd coronaidd y galon yn lladd mwy o bobl
Prydain nag unrhyw un peth arall. Ers dros 50 mlynedd,
buom yn arloesi gyda gwaith ymchwil sydd wedi
trawsnewid bywydau pobl sy’n byw gyda chlefydau’r
galon a chylchrediad y gwaed. Bu gennym ran ganolog
yn y gwaith o ddarganfod triniaethau pwysig i newid
y frwydr yn erbyn clefyd y galon.
Ond mae angen ein help ar lawer iawn o bobl o
hyd – o fabanod sy’n cael eu geni â phroblemau difrifol
ar y galon, i lawer o famau, tadau, neiniau a theidiau sy’n
dod dros drawiad ar y galon ac sy’n gorfod brwydro yn
erbyn methiant y galon o ddydd i ddydd. Ymunwch â’n
brwydr dros bob curiad calon yn y Deyrnas Unedig.
Bydd pob punt a godwch, pob munud o’ch amser a
phob rhodd i’n siopau yn helpu i wneud gwahaniaeth
i fywydau pobl.
Os hoffech roi rhodd, ewch i bhf.org.uk/donate
neu ffoniwch y llinell roddion ar 0300 330 3322

Clwb i’r Plant
Mae Curig Calon/Artie Beat yn uwch-arwr iechyd y galon sy’n
helpu plant i ofalu am eu calon. Gyda’i ffrindiau, mae’n dysgu
plant i fwyta’n iach ac i gael digon o ymarfer corff er mwyn
cadw’u calon yn gryf.
Mae plant yn cael ymuno â chlwb Artie Beat am ddim a chael
pecyn ymuno a phedwar cylchlythyr cyffrous bob blwyddyn.
Ewch i cbhf.net i gael gwybod rhagor.
Rhagor o adnoddau BHF ar gyfer pobl ifanc.
Mae gennym ddewis da o lyfrau, posteri, taflenni a chynlluniau
gwersi ar gyfer plant, eu teuluoedd a’u hysgolion. Ewch i
bhf.org.uk i ddysgu rhagor.
Awgrymir eich bod yn rhoi rhodd o £3 am gopi o
Antur Curig yn y Carnifal.
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Dewch i gwrdd
â Curig Calon
a’i ffrindiau
Mae Bethan yn hoffi
chwarae y tu allan
ac mae’n barod am
unrhyw beth.

Chwaraeon yw hoff
bwnc Aarjun. Mae’n hoffi
rhedeg, neidio a dringo.

Gwyddoniaeth yw hoff
bwnc Rhian. Mae’n deall
yn iawn sut y mae’r corff
yn gweithio.

Mae Curig yn uwch-arwr
ym maes iechyd y galon.
Mae’n gweithio ym
mhencadlys y BHF.
Mae Connor wrth ei fodd â
ffrwythau a llysiau. Mae’n
gwybod yn iawn beth sy’n
gwneud deiet cytbwys.

Dyma Curig a’i ffrindiau.
Maen nhw’n gallu datrys unrhyw broblem.
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Roedd Curig a’i ffrindiau’n
mwynhau gêm o ping-pong
ym mhencadlys y BHF pan
ddaeth neges bwysig ar
sgrîn Curig.

“Bant â’r cart!” meddai Bethan,
“Mae gennym argyfwng
i’w ddatrys.”
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“Oddi wrth athrawes ddawns mae’r
neges” meddai Curig. “Mae ganddi
broblem fawr. Bob blwyddyn, mae’n
dysgu criw o blant i ddawnsio
mewn carnifal.”
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“Ond dydyn nhw byth yn
ennill. Mae pawb wrth
eu bodd â chriw arall o’r
enw Y Melysion. Rhaid
i ni fynd i’w helpu!”

“Cofiwch eich trênyrs”
meddai Aarjun.

“Mae gen i deimlad
ein bod ni’n mynd
i ddawnsio!”
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“Diolch byth eich bod chi wedi cyrraedd!” meddai’r
athrawes ddawns. “Mae’r carnifal cyn hir a dydyn
ni ddim hyd yn oed wedi penderfynu beth i’w wisgo.
Helpwch ni i guro’r Melysion – maen nhw’n gwisgo
fel cacennau a da-da bob blwyddyn.”

“Mae gen i syniad” meddai Connor.
“Dewch allan. Mae marchnad
yn y stryd a dwi’n credu y
bydd yn fy helpu i esbonio.”

“Dydi hi ddim yn deg” meddai
un o’r dawnswyr. “Dydyn nhw
ddim hyd yn oed yn dawnsio’n
dda. Maen nhw’n ddiog! Ond
maen nhw’n rhannu da-da i’r
dyrfa er mwyn i bawb ddweud
mai nhw yw’r gorau.”
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“Hen beth slei yw defnyddio cacennau,
bisgedi a da-da i ennill” meddai Connor.
“Mae pawb yn eu hoffi ond dydi gormod
ddim yn lles i chi. Mae’n well bwyta
ffrwythau a llysiau rhwng prydau.”

“Iawn” meddai’r athrawes ddawns.
Prynodd fag enfawr o foron
a ffrwythau yn y farchnad.
“Dewch i ni feddwl am gynllun.
Os byddwn ni’n iach, efallai
y gallwn ni ennill eleni.”
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Gwnaeth Curig a’i ffrindiau gynllun
gyda’r dawnswyr. Byddai Bethan
yn meddwl am ddawns dda a
bydden nhw’n bwyta pethau
iachus tra oedden nhw’n ymarfer.

“Dw i wedi cael syniad!”
meddai Curig.
“Criw 5 Bob Dydd!
Gallan nhw wisgo fel
5 gwahanol darn o
ffrwythau a llysiau!”
“Rydyn ni’n gwybod
beth y mae angen i’r
dawnswyr ei fwyta
ond beth ddylen nhw
ei wisgo?” holodd Rhian.

“Dyna syniad gwych”
meddai Aarjun.
“Fe ddechreuwn ni feddwl
am y ddawns. Ewch chi
ati i wneud y gwisgoedd!”
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Roedd pawb yn edrych yn wych yn
eu gwisgoedd ffrwythau a llysiau.

Roedd Diwrnod y Carnifal yn
boeth ac yn heulog. Atgoffodd
Rhian bawb i wisgo digon o eli
haul ac yfed digon o ddwr.
^
“Rydyn ni’n mynd i ddangos i’r
Melysion beth yw dawnsio!”
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“Waw!” meddai Bethan,
“sut all criw 5 Bob Dydd
guro hynna?”

“O! Na! Mae’r Melysion ymlaen
o’n blaenau ni!” meddai Aarjun.

“Dydyn nhw ddim yn dawnsio’n
dda iawn ond mae ganddyn nhw
lond bwced o dda-da i’w rhannu
â’r dyrfa.”
“Wrth ddawnsio’n well!” meddai
Rhian gan neidio i’r awyr.
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“Bant â’r cart!” gwaeddodd
Curig ar y dawnswyr.

Dechreuodd y mefus, yna’r
bananas a dyma pawb arall
yn ymuno. Roedden nhw’n
dawnsio’n wych.
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“Dw i mor falch ohonyn nhw”
meddai’r athrawes, “dydyn
nhw erioed wedi dawnsio
cystal â hyn!”
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Roedd y dyrfa wedi’u cyfareddu â’r
criw 5 Bob Dydd. Wnaethon nhw
anwybyddu’r Melysion a’u da-da.

A dyma rhai ohonyn nhw’n
ymuno yn y dawnsio!
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Erbyn i griw 5 Bob Dydd gyrraedd y
beirniaid, roedd y dyrfa’n wyllt!
Edrychodd y beirniaid ar y Melysion
yn gorweddian yn bwyta da-da ac yna
ar griw 5 Bob Dydd yn dawnsio’n fwy
egnïol nag erioed.

“Wel! Mae’n amlwg pwy yw’r enillwyr!”
meddai’r beirniaid.
“Llongyfarchiadau i’r criw 5 Bob Dydd!”
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“Fe wnaethoch chi achub y dydd”
meddai’r athrawes ddawns
wrth Curig a’i ffrindiau.
“Diolch! Fe wnaethoch
chi’n helpu ni i ennill!”

“Hwrê!” meddai Curig,
“A chofiwch fwyta o leiaf
5 dogn o ffrwythau a llysiau
bob dydd, hyd yn oed pan
na fyddwch yn dawnsio!”
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Neges gan Curig
a’i ffrindiau

Gofalwch yfed digon
hefyd. Mae dŵr yn lles i
chi ac mae angen yfed
mwy pan fyddwch yn
symud o gwmpas.

Mae’ch calon yn rhan bwysig iawn o’ch
corff. Er mwyn cadw’ch calon yn iach,
mae angen i chi wneud rhywbeth egnïol
am o leiaf 60 munud a bwyta o leiaf 5
dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd.

Mae bwyta’n dda yn helpu
i gadw’ch calon yn iach hefyd.
Ceisiwch beidio â bwyta
gormod o fwydydd melys na
rhai llawn braster a gofalwch
fwyta o leiaf 5 dogn o ffrwythau
a llysiau y dydd. Mae dogn tua
maint cledr eich llaw.

Does dim rhaid i chi wneud eich
ymarfer corff i gyd ar unwaith.
Gallwch wneud ychydig funudau
yn awr ac yn y man – ond
gofalwch eich bod yn gwneud
o leiaf 60 munud y dydd.

5 peth hwyliog
1

Gwnewch ddawnsiau
digri gyda’ch ffrindiau.
Tybed sut fyddai afal
yn dawnsio? Beth am
ddawns geirios?

Mae unrhyw beth sy’n gwneud i chi
deimlo’n gynnes i gyd a cholli tipyn ar
eich gwynt yn cyfrif fel gweithgarwch
corfforol ac mae’n lles i’ch calon.
Gallwch redeg, chwarae gêmau,
reidio’ch beic neu chwarae pêl.
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Cyfrwch sawl dogn
o ffrwythau a
llysiau rydych chi’n eu
bwyta mewn diwrnod.
Gawsoch chi 5 neu
fwy heddiw?

Gwnewch siart wal
i’r
teulu cyfan i bawb
gael
gwneud yn siŵr eu
bod
yn bwyta 5 y dydd.
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Gofynnwch i’ch teul
u fynd â chi
i farchnad. Prynwch
ffrwyth neu
lysieuyn nad ydych
wedi’i brofi
o’r blaen.
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Llyfrau eraill yng nghyfres
anturiaethau Curig
ANTUR CURIG AR SAFFARI

ANTUR CURIG YN YR AMGUEDDFA

Mae Curig Calon yn uwch-arwr iechyd
y galon. Ymunwch ag ef a’i ffrindiau
ar saffari wrth iddyn nhw annog yr
anifeiliaid i gadw’n iach ac yn heini
cyn i’r llifogydd gyrraedd.

Cewch ddysgu sut mae’r galon yn gweithio
wrth i Curig a’i ffrindiau fynd â chi am antur i’r
amgueddfa. Cewch eu gweld yn datrys posau
am eu cyrff ac yn darganfod y trysor hynafol
yng nghanol yr amgueddfa.
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Curig Calon yw uwch-arwr iechyd
y galon. Ymunwch ag ef a’i ffrindiau
ar antur yn y carnifal wrth iddynt
ddysgu plant am fyrbrydau iachus.

