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Cyflwyniad i’r gyfres

Pan sefydlwyd Cyngor Ysgolion Sul fel menter gydenwadol ddeugain mlynedd yn ôl, y nod o’r
cychwyn cyntaf oedd darparu adnoddau a gwerslyfrau addas i blant, ieuenctid ac oedolion Cymru.
Dros y blynyddoedd cyhoeddwyd cyfresi o werslyfrau, megis Cyfres y Gair, Gyda’n Gilydd, ac Ar y
Ffordd. Bu i lawer o’r deunydd yma gael ei gyfieithu o’r Saesneg, gan edrych i gyfeiriad Eglwys yr
Alban, Scripture Union, NCEC a TnT Ministries. Bu cyfieithu erioed yn ateb delfrydol nac yn
hawdd, gan bod cyd-destun yr Ysgol Sul yng Nghymru mor wahanol. Wrth gyflwyno’r gyfres
newydd hon  i’ch sylw, rydym yn falch o ddweud bod hon yn gyfres gwbl wreiddiol, wedi codi o
lawr gwlad, ar gyfer y sefyllfa Gymreig. Mae gan Gyngor Ysgolion Sul banel gwerslyfrau
cydenwadol, gydag aelodau profiadol ymysg gweinidogaethu i blant, ac mae’r grþp hwn yn
cyfarfod yn rheolaidd i drafod y maes llafur a chynnwys y llyfrau. Mae’r gwersi yn cael eu paratoi
gan Sarah Morris, a chanddi hithau hefyd blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda phlant
mewn ysgolion Sul a chlybiau plant yng nghylch Llansannan. Hyderwn felly y bydd y gyfres hon yn
gymeradwy gan ein hysgolion Sul, ac yn fodd i arfogi athrawon wrth gyflwyno gwersi o Sul i Sul.

Yr hyn a geir yma yw gwerslyfr athro ar stori neu thema arbennig, a bydd llyfr newydd yn cael ei
gyhoeddi bob mis. Un llyfr sydd ei angen gan bod y deunydd plant ac ieuenctid yn gynwysiedig fel
taflenni ac atodiadau i’w llungopïo. O fewn pob llyfr ceir:

Cynllun gwersi ar gyfer plant meithrin i 5 oed
Ceir yma amrywiaeth o syniadau o dan y penawdau Amser Chwarae, Amser Stori, Amser
Creadigol ac Amser Canu a Gweddïo. Yn ychwanegol i hyn, ceir detholiad o daflenni gwaith i’w
llungopïo.

Cynllun gwersi ar gyfer plant 6-11 oed
Ceir yma ddewis eang o weithgareddau arbennig i rai rhwng 6-8 oed a 8-11 oed. Nodir amcanion
clir ar gyfer pob gwers, gyda ffyrdd gwahanol o gyflwyno a dysgu’r stori, syniadau crefft, cwis,
gemau, drama, gweddïau a deunydd defosiwn. Ceir hefyd dewis o daflenni gwaith ar gyfer y ddau
grþp oed gwahanol.

Cynllun gwersi ar gyfer rhai rhwng 11-14 oed
Ceir yma dri thema yn deillio o’r stori, gydag amrywiaeth o syniadau creadigol a diddorol, a chyfle
hefyd i drafod a sgwrsio.

Atodiadau a deunydd ychwanegol
Ceir nifer o atodiadau hefyd, yn cynnig syniadau ychwanegol a deunydd gweledol. Ar y CD sy’n
dod gyda’r llyfr, mae yna ddetholiad ychwanegol o daflenni, rhai yn arbennig gyda phwyslais
addysgol, ar gyfer y sefyllfaoedd hynny lle mae’r stori yn cael ei datblygu yn yr ysgol leol.
Rhestrir yn y llyfr hefyd rhai adnoddau ychwanegol e.e. llyfr stori ar y thema neu ddeunydd
gweledol a chrefft. Cofiwch hefyd bod pob un o’r storïau hyn i’w cael ar ffurf fideo, fel rhan o’r
gyfres Beibl Fideo.

Gwasanaeth Teuluol
Paratowyd gwasanaeth teuluol hefyd ar gyfer bob uned, a gobeithio bydd hyn o gymorth i ddod â
bwrlwm yr ysgol Sul i mewn i fywyd yr eglwys, gan greu cymuned sy’n dysgu ac addoli gyda’i
gilydd.

Cofiwch gysylltu os am gymorth neu gyngor gyda’r deunydd.      Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul
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Cyflwyniad i’r athro: Damhegion Iesu

Damhegion Iesu: Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant:
Y Ddafad Golledig, tud 47
Y Mab Coll, tud 48
Beibl Lliw y Plant:
Y Mab Coll, tud 240
Y Genethod Call a Ffôl, tud 252
Dameg y Talentau, t 254

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 4: stori 9

Parables of Jesus: Animated Stories from the
Bible – Nest Entertainment.
Ar gael o www.amazon.co.uk, neu ar fenthyg
o Goleg y Bala

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Iesu’n dweud stori
Pris £1.75

Ifan Tom yn colli
ei gath
Pris £2.50

Cyfrinachau’r Deyrnas
£6.95

Y Bugail Da -
llyfr jig-so
£1.95

Ydych chi’n cofio eistedd mewn dosbarth ysgol yn meddwl wrth eich hun, “Beth yn y byd mae’r boi ’ma
yn siarad amdano?” Dwi’n cofio un athro ysgol gynradd yn dda. Roedd wedi bod yn filwr yn yr India ac
roedd ganddo ddarnau metal yn ei esgidiau a oedd yn achosi sþn clic, clic, clic wrth iddo gerdded o
amgylch y dosbarth. Byddai’n ein hannog yn aml i ofyn am gymorth ganddo os byddem yn cael unrhyw
anhawster o gwbl gyda’n gwaith. O bryd i’w gilydd, byddai un dewr yn mentro at ddesg yr athro i geisio
eglurhad, dim ond i gael ei ddanfon yn ôl i eistedd â’r geiriau, “Dos yn ôl i dy le dwi’n rhy brysur i siarad
gyda thi nawr!”

Diolch byth mai nid athro fel ’na oedd Iesu. Roedd e’n ymwybodol iawn o’r anhawsterau a gâi ei ddisgyblion
i ddeall a dirnad y gwirioneddau anhygoel yr oedd ganddo i’w cyfleu. Felly, defnyddiodd ddamhegion i
gyflwyno “cyfrinachau’r deyrnas.” Hanesion syml ydynt am bethau, pobl a sefyllfaoedd cyfarwydd.
Trwyddynt oll, mae Iesu yn dwyn negeseuon ysbrydol i ddysgu ei ddisgyblion a’i wrandawyr eraill am
deyrnas ei Dad. Nid teyrnas ddaearyddol sydd gan Iesu mewn golwg wrth gwrs. Mae Duw am deyrnasu
ym mywydau pobl o bob math ac ymhob oes. Felly, mae dysgeidiaeth y damhegion yr un mor berthnasol
i ninnau heddiw.

Sut mae rhywun yn dod yn aelod o deyrnas Dduw? Pam fod Duw eisiau i ni fod yn aelodau o’i deyrnas?
Sut ddylwn ni fyw fel dinasyddion? Dyma rai o’r cwestiynau y mae’r damhegion sy’n cael eu trafod
gyda’r plant yn y llyfr hwn yn eu hateb. Hanesion cyfarwydd sydd o dan sylw gyda’r plant oed cynradd
ac iau – e.e. hanesion y ddafad golledig, y darn arian coll a’r mab coll. Byddwn yn pwysleisio gwerth yr
unigolyn i Dduw a’r cariad sydd y tu hwnt i’n deall, yr hyn a wnaeth Iddo ddanfon Ei unig Fab i’n ceisio.

Awn gam ymhellach gyda’r bobl ifanc. Ar ôl ystyried y pwysigrwydd o wneud yn siþr ein bod yn rhan o
deyrnas Dduw, byddwn yn ystyried sut y dylwn fyw yng ngoleuni’r gwirionedd anghyfarwydd iawn erbyn
heddiw, sef ailddyfodiad Iesu.

Yn ei Efengyl, mae Mathew yn disgwyl ymateb i’r damhegion. Gweddïwn y byddwn yn gweld ymateb
cadarnhaol i wahoddiad trugarog yr Arglwydd i droi Ato, i ddod yn rhan o’i deyrnas ac i fyw yn ddisgwylgar,
ym mywydau ein plant a’n hieuenctid, ac wrth gwrs, yn bersonol hefyd.
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Oed Meithrin – 5
Damhegion Iesu: Luc 15

AMSER CHWARAE

Amcanion
i gyflwyno Iesu fel Storïwr

i ystyried ein bod ni i gyd yn arbennig i Dduw

1. Amser stori
Casglwch amrywiaeth o lyfrau stori plant at
ei gilydd i’w dangos iddynt. Edrychwch ar y
cloriau a’r lluniau a cheisiwch ddyfalu beth
yw cynnwys y llyfrau. Trafodwch pa lyfrau y
maen nhw’n eu hoffi, pwy sy’n darllen storïau
iddynt, ydyn nhw’n cael stori cyn mynd i’r
gwely, ayyb. Esboniwch bod Iesu yn hoffi
dweud storïau wrth ei ffrindiau a byddwn yn
clywed un ohonynt heddiw. Os oes gennych
amser, gadewch i’r plant dreulio amser yn
edrych ar y llyfrau.

2. Ble mae’r ddafad?

Bydd angen bag arnoch, gyda phedair dafad
ynddo, a dafad arall i’w chuddio cyn y wers.
Esboniwch wrth y plant bod ein stori heddiw
am anifail. Rhowch gliwiau iddynt geisio
dyfalu pa anifail sydd dan sylw. Tynnwch y
defaid allan o’r bag, un ar y tro, gan annog y
plant i’w cyfri. Esboniwch bod un ddafad ar
goll a gofynnwch iddynt chwilio amdani. Ar ôl
dod o hyd iddi, mae angen “dathlu”- cael
pawb i guro dwylo a gweiddi “hwrê.” Yna,
gofynnwch i’r plant i gau eu llygaid tra
byddwch yn cuddio’r ddafad eto.
Chwaraewch y gêm sawl gwaith. Cofiwch

ddathlu bob tro y  byddwch yn dod o hyd i’r
ddafad oedd ar goll!

3. Dewch i’r siop
Byddwch angen amrywiaeth o bethau i’w
“gwerthu” (gyda phris 1c - 5c arnynt), arian
a til chwarae. Rhannwch yr arian i’r plant a
gofynnwch iddynt beth yr hoffent brynu o’ch
siop.  Ar ôl i bawb gael cyfle i brynu rhywbeth
o’r siop, trafodwch mynd i siopa gyda’r plant
a pha mor bwysig ydy arian.

4. Chwarae fferm
Casglwch amrywiaeth o deganau fferm at ei
gilydd a chael amser rhydd i chwarae. Yna,
chwaraewch y gêm ganlynol. Cymerwch un
o bob anifail a’u cuddio o dan liain. Heb i’r
plant weld, tynnwch un o’r anifeiliaid oddi
yno. Tynnwch y lliain i ffwrdd a gofynnwch i’r
plant pa anifail sydd wedi diflannu.
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Oed Meithrin – 5
Damhegion Iesu: Luc 15

AMSER STORI

1. Y ddafad golledig
Defnyddiwch y masgiau defaid y mae’r plant
wedi eu creu. Gadewch i’r plant wisgo eu
masgiau ac ymarfer bod yn ddefaid.
Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich
hun, a bob tro y byddwch yn dweud y gair
“dafad/defaid”, dylai’r plant wneud sþn
defaid yn brefu.

Ar ddiwedd y stori, pwysleisiwch yr
hapusrwydd a deimlwyd gan y ffermwr wrth
ddod o hyd i’r ddafad. Gofynnwch i’r plant
pam fod y ffermwr mor hapus? Esboniwch
bod y ddafad yn bwysig iawn iddo, yn
arbennig iddo, felly roedd yn fodlon chwilio
amdani nes dod o hyd iddi a dyna pam ei
fod mor hapus ar ôl dod o hyd iddi.
Esboniwch ein bod ni’n bwysig i Dduw hefyd
a bod pob un ohonom yn arbennig Iddo.

2. Y darn arian coll

Gwisgwch fel y wraig yn yr hanes, gyda
ffedog, rhywbeth dros eich gwallt a brwsh,
ac adroddwch y stori fel pe bai chi yw’r
wraig. Meimiwch wrth fynd ymlaen gan
annog y plant i’ch copïo.

Unwaith eto, pwysleisiwch yr hapusrwydd
a deimlodd y wraig wrth ddod o hyd i’r arian.
Gofynnwch i’r plant pam fod y wraig mor
hapus? Esboniwch bod yr arian yn bwysig
iawn iddi, yn arbennig iddi, felly roedd yn
fodlon chwilio amdano nes dod o hyd iddo
a dyna pam fod y wraig mor hapus ar ôl
dod o hyd iddo.
Esboniwch ein bod ni’n bwysig i Dduw hefyd
a bod pob un ohonom yn arbennig Iddo.

3. Y mab coll
Paratowch fag stori gyda’r eitemau canlynol
ynddo: llun y teulu ‘Atodiad 1’, bag o
geiniogau, sbectol haul (i gynrychioli’r mab
yn gwario’r arian), mochyn (llun neu degan),
modrwy, crys-T (dillad newydd gan y tad),
sandalau, “party popper” (neu rywbeth
tebyg).

Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich
hun gan dynnu’r eitemau o’r bag ar yr
amserau priodol. Efallai yr hoffech gael un
o’r plant i chwarae rôl y mab.

Unwaith eto, pwysleisiwch yr hapusrwydd
a deimlodd y tad wrth i’w fab ddod adref.
Gofynnwch i’r plant pam fod y tad mor
hapus? Esboniwch bod y mab yn bwysig
iawn iddo, yn arbennig iddo, a dyna pam ei
fod mor hapus ar ôl iddo ddod adref.
Esboniwch ein bod ni’n bwysig i Dduw hefyd
a bod pob un ohonom yn arbennig Iddo.
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Oed Meithrin – 5
Damhegion Iesu: Luc 15

AMSER CREADIGOL

1. Creu llyfr Stori
Bydd angen copi o ‘Atodiad 2’ arnoch ar gyfer
pob plentyn a “llyfr” igam ogam i bob un.

I greu’r llyfr, bydd angen i chi dorri tudalen o
bapur lliw maint A4 yn ei hanner (yn llorweddol)
a gludo’r ddau ddarn at ei gilydd cyn ei blygu
fel “consertina.” Gadewch i’r plant liwio’r lluniau
a’u gludo y tu mewn - cadwch y clawr iddynt
dynnu llun ohonyn nhw eu hunain ac
ysgrifennwch deitl addas arno,  e.e. “Storïau
Iesu” neu “Fy llyfr bach o storïau.”
Neu, beth am greu un llyfr mawr? Bydd angen
chwyddo’r lluniau a defnyddio “llyfr” mwy. Gall
y plant liwio un llun yr un i’w gosod y tu mewn.
Gallwch greu clawr deniadol drwy baentio â
sbwng.

2. Mygydau dafad

Defnyddiwch y templed o ‘Atodiad 3’. Ar ôl eu
torri allan, gadewch i’r plant ludo gwlân cotwm
drostynt. Gosodwch ddarn o gerdyn cryf neu
gansen gardd ar y cefn fel handlen i ddal y
mwgwd i fyny. Cofiwch gael yr ‘Amser
Creadigol’ cyn y stori!

3. Mwclis arian

Bydd angen darnau o ruban arnoch, rhai
sy’n ddigon hir i ffitio am ben plentyn yn
rhwydd, tyllwr, 10 cylch o arian i bob plentyn
- cerdyn lliw arian neu gylchoedd gwyn i’w
lliwio. Torrwch y cylchoedd allan o flaen llaw
a gwnewch dyllau ynddynt. Gadewch i’r
plant gyfri 10 cylch yr un a helpwch nhw i’w
rhoi ar ddarn o ruban. Clymwch y rhuban.
Adroddwch y rhigwm sydd ar dudalen 8
gyda’r plant.

4. Cacennau moch bach!

Bydd angen cacennau bach (neu fisgedi
crwn, plaen) arnoch, eisin pinc,
marshmallows bach a fferins i’r plant i greu
wyneb mochyn. Efallai y byddai’n syniad
cael dau i bob plentyn - un i’w fwyta ac un
iddynt fynd adref gyda nhw mewn bag
bach!

5. Taflenni gwaith
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Oed Meithrin – 5
Damhegion Iesu: Luc 15

AMSER CANU A GWEDDÏO AMSERLEN

Wythnos 1:
Amser chwarae 1 neu 2,
Amser Creadigol 2,
Amser Stori 1,
Cân

Wythnos 2:
Amser Chwarae 3,
Amser Stori 2,
Amser Creadigol 2,
Rhigwm

Wythnos 3:
Amser Chwarae 4,
Amser Stori 3,
Amser Creadigol 3 neu 4,
Gweddi.

1. Cân – ‘Cariad Crist sydd yn llifo atom’,
allan o Tyrd i Ddathlu
Defnyddiwch y symudiadau syml i gyd-fynd â’r geiriau
Cariad = croesi breichiau dros y frest
Crist  = pwyntio i fyny
Llifo = troi dwylo
Atom = pwyntio atoch chi eich hun
Canwch eto ond heb ddweud y gair “cariad” –
dim ond gwneud yr ystum.
Canwch eto heb ddweud y geiriau “cariad” na “Christ”
ayyb.

Esboniwch wrth y plant bod Iesu’n ein caru a bod pob
un ohonom yn arbennig iddo.

2. Gweddi
Bydd angen plât papur neu gylch o bapur arnoch. Ar
un ochr, tynnwch lun wyneb trist. Gofynnwch i’r plant
pwy oedd yn drist yn y stori heddiw. Beth sy’n gwneud
i ni fod yn drist? Gofynnwch i Dduw i’n helpu pan fyddwn
yn drist.
Ar yr ochr arall, tynnwch lun wyneb hapus. Gofynnwch
i’r plant pam fod y bobl yn y stori yn hapus. Beth sy’n
gwneud i ni fod yn hapus? Diolchwch i Dduw am y
pethau y mae’r plant wedi’u henwi.

3. Rhigwm
Bydd angen i chi guddio o leiaf un darn o arian yn yr
ystafell cyn adrodd y rhigwm. Byddai ychydig o siocledi
yn neis iawn! Esboniwch mai’r wraig a gollodd yr arian
sy’n adrodd y pennill hwn. Defnyddiwch fwclis o’r ‘amser
creadigol’ gyda naw darn arni i’ch helpu i gyfrif.

“Un, dau, tri - rhifais i,
Pedwar, pump, chwech - rhoddais sgrech,
Saith, wyth, naw - cefais fraw,
Ble mae rhif deg?”

Gwnewch awgrymiadau i’r plant, e.e. “Ydy e o dan y
bwrdd? Ydy e ar y gadair?” Mae’r plant yn mynd i chwilio
ac yn gweiddi “Na” nes iddynt ddod o hyd i’r arian.
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Taflen 1
Damhegion Iesu: Luc 15
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Taflen 2
Damhegion Iesu: Luc 15
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Taflen 3
Damhegion Iesu: Luc 15
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Oed 6 - 11
Damhegion Iesu: Luc 15

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

Amcanion
i gyflwyno rhai o ddamhegion Iesu a’u negeseuon
i ystyried ein bod yn werthfawr i Dduw
i gyflwyno’r gwirionedd fod Iesu yn chwilio amdanom
a bod yna lawenydd yn y nef pan fydd person yn
dychwelyd at Dduw

Adnod i’r gyfres:
“Daeth Mab y Dyn i geisio ac i achub y colledig.” Luc 19:10

Cân i’r gyfres:
“Iesu ’dyn ni’n canu dy glod.” Yr Alffa a’r Omega. Curiad Mai 2008

Gêm
Ble mae dy..... ddafad/mab/ceiniog?

Mae’r plant yn eistedd ar y llawr mewn cylch, a’u
dwylo tu ôl i’w cefn. Mae’r bugail/tad/gwraig yn
eistedd yn y canol a’i llygaid ar gau. Mae’r
arweinydd yn cerdded o amgylch y cylch ac yn
gyfrinachol yn rhoi dafad/mochyn/darn o arian
mewn i dwylo un o’r o’r plant. Mae’r plant yn pasio’r
eitem o amgylch y cylch tu ôl eu cefnau yn ofalus
nes bod yr arweinydd yn gofyn i’r bugail/tad/gwraig
i agor ei llygaid a dyfalu pwy sy’n dal yr eitem. Cawn
tri cais i ddyfalu. Chwaraewch eto gyda pherson
arall yn y canol.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

1. Gêm dal
Bydd angen cardiau bychain arnoch, gyda’r
gair “sori” arnynt a chardiau bychain gyda’r
gair “maddeuwyd” arnynt (tua 20 o bob un).
Dewiswch un o’r plant i fod yn “ddaliwr.” Mae’r
daliwr yn dal y cardiau “sori” a chithau’n dal y
cardiau “maddeuwyd.” Mae’r plant eraill yn
rhedeg o gwmpas yr ystafell (neu yn sgipio/
hercian) tra bod y ‘daliwr’ yn ceisio eu dal. Os
byddant yn cael eu dal, maen nhw’n cael
cerdyn “sori” gan y ‘daliwr’. Maen nhw’n dod
â’r cerdyn atoch a’i gyfnewid am gerdyn
“maddeuwyd.” Chwaraewch am gyfnod
penodol cyn newid y ‘daliwr’. Ar y diwedd,
cyfrwch pwy sydd â’r nifer fwyaf o gardiau
“maddeuwyd.”
Trafodwch bod yn “sori”, a derbyn maddeuant
gan ffrindiau, aelodau o’r teulu a phobl eraill.
Trafodwch sut ydym yn derbyn maddeuant
gan Dduw, yr angen i gyffesu ein pechodau i
Dduw ac edifarhau. Esboniwch fod Iesu wedi
adrodd llawer o hanesion er mwyn helpu pobl
i ddeall bod Duw yn ein caru ac am faddau i ni
ein pechodau.

2. Mae wedi torri!

Casglwch amrywiaeth o eitemau sydd wedi
torri neu wedi cael eu malu. Trafodwch sut y
gellir eu trwsio. O bryd i’w gilydd, bydd ein
perthynas gyda phobl eraill yn torri hefyd.
Gofynnwch am esiamplau a’u trafod, e.e. os
byddwn yn dweud pethau cas am ffrind, dydy’r

ffrind ddim am siarad gyda ni. Mae’r
berthynas wedi ei thorri. Sut allwn ni wneud
pethau’n iawn eto? Esboniwch wrth y plant
bod perthynas pobl â Duw wedi “torri” gan
fod gennym bechod yn ein calonnau.  Rydym
yn meddwl, yn dweud ac yn gwneud pethau
nad ydynt yn plesio Duw o hyd.
Mae Duw am drwsio pethau hefyd a dyna
pam y daeth Iesu i’r byd. Esboniwch fod Iesu
wedi adrodd llawer o hanesion  er mwyn
helpu pobl i ddeall bod Duw yn ein caru a sut
y cawn faddeuant am ein pechodau.

3. Ar goll
Adroddwch hanes personol o fod ar goll wrth
y plant. Soniwch am eich teimladau, eich
ofnau, eich llawenydd. Gofynnwch i’r plant
am eu hanesion nhw hefyd.

Neu,

Dangoswch fag o arian siocled iddynt.
Gwnewch yn siþr bod digon i bawb ond un,
a chadwch yr un sbâr yn eich poced.
Dywedwch fod digon i bawb gael un yr un.
Rhowch un i bawb ac esgus bod un wedi
mynd ar goll! Gofynnwch i bawb i chwilio am
y darn arian coll. Ar ôl ychydig, dywedwch
eich bod wedi dod o hyd i’r darn coll yn eich
poced.

Sut oedd y person heb siocled yn teimlo, cyn
ac ar ôl dod o hyd i’r siocled?
Trafodwch sut ydym yn teimlo os ydym yn
colli rhywbeth gwerthfawr - yn flin, yn drist,
yn barod i chwilio yn ddyfal nes dod o hyd
iddo?

Mae’r Beibl yn dweud ein bod ar goll oddi
wrth Duw a bod Iesu wedi dod i’r byd i edrych
amdanom. Byddwn yn trafod ystyr hyn
heddiw.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R
STORI

Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio un o’r
llyfrau yn y rhestr ‘Adnoddau’ ac yna dewiswch
un o’r syniadau canlynol i atgyfnerthu a
chymhwyso’r stori. Neu, defnyddiwch un o’r
syniadau canlynol wrth i chi adrodd yr hanes
yn eich geiriau eich hun.

1. Darlleniad gydag effeithiau sain
Darllenwch yr hanes eto. Gofynnwch i’r plant
wrando yn ofalus am y geiriau dafad/defaid, a
bob tro y byddant yn eu clywed, dylai’r plant
frefu fel defaid. Bob tro y clywir y gair “bugail”,
dylent weiddi, “mae un ar goll!”

2. Gêm – ‘Rhoi trefn ar eich arian’
Gellir defnyddio’r syniad hwn gydag unrhyw un
o’r hanesion.
Rhannwch y plant yn dimau. Bydd angen
copïau o ‘Atodiad 4’ arnoch, wedi’u torri’n
ddarnau,  ar gyfer bob tîm. Ysgrifennwch
frawddeg o’r hanes ar bob un ohonynt.
Gosodwch y darnau arian ar un ochr yr ystafell
a’r plant ar yr ochr arall. Maen nhw’n cymryd
eu tro i gasglu darn o arian, ac wedyn yn ceisio
eu rhoi yn y drefn gywir.
Os ydych yn brin o le, gall y timau daflu dis er
mwyn ennill darnau. Bob tro y byddant yn taflu
rhif 1, cânt gymryd darn.

3. Stori gydag eitemau
Casglwch yr eitemau canlynol: llun y teulu o
‘Atodiad 1’, bag o geiniogau, sbectol haul (i
gynrychioli’r mab yn gwario’r arian), mochyn
(llun neu degan), modrwy, crys-T (dillad
newydd gan y tad), sandalau, “party popper”
(neu debyg).
Gofynnwch i un o’r plant i chwarae rôl y mab.
Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich hun
gan ddefnyddio’r eitemau ar yr amserau
priodol.

Bydd angen coron bapur/cerdyn arnoch
i ffitio am ben un o’r plant.

Esboniwch bod Iesu wedi adrodd y stori
hon, a llawer o rai eraill, i helpu ei ffrindiau
i ddeall pam y daeth i’r byd. Rhowch y
goron am ben un o’r plant. Trafodwch beth
yw rôl brenin/brenhines. Bydd angen i chi
bwysleisio bod brenin yn llywodraethu dros
wlad/gwledydd a phobl benodol, dyma ei
deyrnas.

Esboniwch bod Duw am fod yn frenin yn
ein bywydau ni. Mae Duw wedi ein creu
ni, mae’n ein caru, mae’n gwybod beth
sydd orau inni. Ond nid ydym yn gallu cael
Duw yn frenin a Iesu yn ffrind tra bod
pechod yn ein calonnau. Trafodwch beth
yw pechod - torri rheolau Duw gyda
geiriau, gyda’r meddwl neu trwy weithred.
Esboniwch bod pob person yn cael ei geni
â phechod ynddynt. Mae Iesu yn gallu
maddau ein pechodau a chymryd y
pechod oddi arnom, ac mae’n gallu ein
helpu i gadw rheolau Duw. Pan fyddwn yn
cyffesu ein pechodau ac yn gofyn i Iesu
am faddeuant, daw Duw yn frenin arnom
ac rydym yn dod yn aelodau o’i deyrnas
ef.

Gallwch ddangos hyn drwy osod y brenin
i eistedd ar wahân i’r plant eraill. Mae’r
plant yn cymryd eu tro i gerdded ato, ac i
ofyn am faddeuant, “Plîs frenin, wnei di
faddau i mi? Mae’n wir ddrwg gennyf.”
Mae’r brenin yn estyn ei law ac yn
croesawu’r plentyn i’w deyrnas, “Cei di fod
yn aelod o fy nheyrnas.”

FFYRDD I GYMHWYSO’R
STORI
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SYNIADAU CREFFT

1. Symudyn defaid

Bydd angen copi o ‘Atodiad 5’ arnoch ar
gyfer bob plentyn, wedi’i gopïo ar gerdyn;
gwlân cotwm, glud, pinnau ffelt, elastig
tenau neu gortyn.
Gadewch i’r plant dorri’r siapiau, lliwio’r
giatiau a gludo ychydig o wlân cotwm ar y
defaid - cofiwch am gefn y siapiau hefyd.
Yna, gludwch y darnau at ei gilydd gyda’r
cortyn/elastig a thâp-selo. Gosodwch ddarn
o’r siâp uchaf er mwyn ei hongian.

2. Llyfr stori

Bydd angen copi o ‘Atodiad 2’ arnoch ar
gyfer pob plentyn a “llyfr” igam ogam i bawb.
I greu’r llyfr, bydd angen i chi dorri tudalen
o bapur lliw maint A4 yn ei hanner (yn
llorweddol) a gludo’r ddau ddarn at ei gilydd
cyn ei blygu fel “consertina.” Gadewch i’r

plant liwio’r lluniau a’u gludo y tu mewn -
cadwch y clawr iddynt dynnu llun ohonyn
nhw eu hunain ac ysgrifennwch deitl addas,
e.e. “Storïau Iesu” neu “Fy llyfr bach o
storïau.”
Neu, beth am greu un llyfr mawr? Bydd
angen chwyddo’r lluniau a defnyddio “llyfr”
mwy. Gall y plant liwio un llun yr un i’w gosod
y tu mewn. Gallwch greu clawr deniadol
drwy baentio â sbwng.

3. Cacennau moch bach!
Bydd angen cacennau bach (neu fisgedi
crwn, plaen) arnoch, eisin pinc,
‘marshmallows’ bach a fferins i’r plant greu
wyneb mochyn. Efallai y byddai’n syniad i
gael dau i bob plentyn - un i’w fwyta ac un
iddynt fynd adref mewn bag bach!

4. ‘Cadw-mi-gei’

Bydd angen potiau iogwrt bach (neu focsys
wyau) arnoch, tâp masgio, paent pinc, brws
paent, glud PVA, papur pinc. Gwnewch dwll
mewn un rhan o’r pot/bocs, sy’n ddigon
mawr i ddarn arian. Gosodwch y darnau at
ei gilydd fel y dangosir yn ‘Atodiad 1’. Yna,
paentiwch y mochyn, tynnu llun wyneb arno
a gludo cynffon arno.
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL GWEDDÏAU

Dysgu’r adnod
Copïwch yr adnod, gyda phob gair ar ddarn unigol o bapur
siâp cylch. Rhifwch bob cylch yn ôl trefn yr adnod, h.y. bydd y
gair “Daeth” yn rhif 1, y gair “Mab” yn rhif 2 ayyb. Ychwanegwch
gylchoedd gwag hefyd. Trowch y cylchoedd ben-i-waered ar
fwrdd o’ch blaen.  Gadewch i’r plant gymryd eu tro i droi un o’r
cylchoedd. Mae’n rhaid dod o hyd i’r geiriau yn eu trefn. Os
ydynt yn dewis gair anghywir, maen rhaid ei droi’n ôl. Rhowch
wobr fechan (fferins, darn o ffrwyth) i’r plentyn os ydynt yn
dewis y gair cywir. Ar ôl dod o hyd i’r geiriau i gyd, darllenwch
yr adnod sawl gwaith. Os oes gennych grþp mawr, gallwch
eu rhannu yn dimau, gyda set o eiriau yr un. Rhowch wobr i’r
tîm cyntaf i ffurfio’r adnod. (Mab y dyn = enw arall am Iesu.)
Neu defnyddiwch Atodiad 7.

Cwis
Defnyddiwch y daflen gwis. Paratowch set o ddefaid gyda
gwahanol bwyntiau ar eu cefnau. Gosodwch y rhain ben-i-
waered o’ch blaen. Os bydd y plentyn/tîm yn ateb yn gywir,
cânt ddewis dafad - dyma’r sgôr.

Gemau
1. ‘Bwydo’r moch’
Rhannwch y plant yn dimau a’u gosod ar ochrau/corneli
gwahanol o’r ystafell gyda bwyd y moch yn y canol. Cewch
ddefnyddio sanau wedi’u rholio i fyny neu bapur sgrap wedi’u
crychu i beli bach fel bwyd. Byddwch angen tua ugain darn.
Rhowch rifau i bob aelod o’r tîm, fel bod person rhif 1 ymhob
tîm, person rhif  2 ayyb. Galwch un o’r rhifau. Dylai’r plant sydd
â’r rhif hwnnw redeg i nôl un darn o fwyd ar y tro, a parhau i
gasglu bwyd nes i chi alw rhif gwahanol. Yna, bydd y plant
sydd â’r rhif hwnnw yn dechrau casglu bwyd. Pan fydd y bwyd
i gyd wedi cael ei gasglu o’r canol, cânt ddwyn bwyd o safle’r
tîm arall/timau eraill. Ar ôl cyfnod, stopiwch y gêm a chyfrwch
faint o fwyd sydd gan bob tîm.

2. ’Sgubo’r llawr
Gêm ras gyfnewid. Rhannwch y plant i ddau dîm, a rhowch
frwsh a darn arian iddynt. Dylai aelodau y ddau dîm gymryd
eu tro i ysgubo’r darn arian i fan penodedig ac yn ôl. Dydyn
nhw ddim yn cael llusgo’r arian, dim ond ei ysgubo.

1. Yn y gorlan
Rhowch siâp dafad i bob
plentyn. Trafodwch gyda’r
plant, sut y maen nhw’n
teimlo o wybod eu bod nhw
mor arbennig i Dduw.

Anogwch y plant i
ysgrifennu gweddi fer ar y
ddafad. Gludwch y defaid ar
ddarn o bapur a thynnwch
lun corlan o’u hamgylch.

Esboniwch, os ydym yn rhoi
ein hunain i Dduw, byddwn
fel y defaid sy’n ddiogel yn
y gorlan, yn ddiogel gyda
Duw.

2. Iesu yn frenin
Defnyddiwch y goron o’r
amser cymhwyso.

Eisteddwch mewn cylch
gyda’r plant. Pasiwch y
goron o amgylch y cylch
gan annog y plant i weddïo
am gymorth i ddeall y stori
heddiw, sef bod Duw am fod
yn frenin yn ein bywydau.
Efallai y byddai’n syniad i chi
gychwyn er mwyn i’r plant
gael syniad o beth i’w
ddweud.
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DRAMA AMSERLEN

1. Actio’r hanesion
Rhannwch y plant i dri grþp, pob grþp i
actio un o’r tri hanes. Gwnewch yn siþr bod
gennych ddigon o bropiau a rhowch gyfle i
bob grþp drafod y stori ac ymarfer.
Gadewch ddigon o amser i bob grþp
berfformio neu gofynnwch i riant/berson
arall eu recordio gan ddefnyddio peiriant
‘camcorder’. Os mai grþp bach sydd
gennych, cewch ddewis un o’r hanesion yn
unig i’w berfformio.

2. Chwarae rôl
Trafodwch sut deimlad yw hi i fod ar goll.
Gadewch i’r plant rannu eu profiadau.
Yna, darllenwch y sgript, “Ar Goll!” gyda’r
plant yn gwneud yr effeithiau sain
perthnasol. Efallai y byddai rhai o’r plant
sy’n ddarllenwyr hyderus yn hoffi darllen y
stori.

Wythnos 1:
Cyflwyno’r Thema 1;
Cyflwyno’r Stori 3;
Dysgu’r adnod;
Gêm

Wythnos 2:
Cyflwyno’r Thema 3;
Cyflwyno’r Stori 1 ;
Crefft;
Gweddi

Wythnos 3:
Cyflwyno’r Thema 2;
Cyflwyno’r Stori 2;
Drama;
Cân/Gweddi
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Sgript:  “Ar Goll”

Cewch ofyn i’r plant sydd fwyaf hyderus i rannu’r gwaith darllen tra bod y lleill yn creu’r effeithiau sain
wrth iddynt glywed y geiriau penodol. *Cofiwch newid rhif y plant yn ôl faint o blant sydd yn cymryd
rhan. Cewch ychwanegu enwau’r plant fel y dymunwch.

Synau
siopa = “bîp, bîp” a meimio pasio eitem dros sganiwr y til
unrhyw fwyd  = “iym, iym”
plant = plant i gyd i weiddi
ar goll = “O, Na” gan godi dwylo at yr wyneb
dywedodd Mrs Davies = “Arhoswch yn agos, daliwch yn dynn, peidiwch â swnian!”

Darllenydd: Roedd hi’n ddydd Sadwrn. Bob dydd Sadwrn, roedd Mrs Davies yn mynd i siopa.

Darllenydd: Roedd trip siopa bob amser yn antur i Mrs Davies, oherwydd roedd ganddi *saith o

blant – enwau plant eich grþp.

Darllenydd: Casglodd Mrs Davies fag siopa i bawb ac i ffwrdd â nhw i’r archfarchnad.

Darllenydd: Roedd pobl fel morgrug ymhob man. Dywedodd Mrs Davies.......

Darllenydd: Edrychodd Mrs Davies ar y rhestr siopa. Danfonodd Mrs Davies....... a ........ i nôl

byrgers a hufen iâ o’r rhewgell.

Darllenydd: Wrth iddynt gychwyn, dywedodd Mrs Davies.....

Darllenydd: Danfonodd ........ a ...... i chwilio am dorth frown a chacen siocled. “Cofiwch chi,”

meddai Mrs Davies ............

Darllenydd: Yn olaf, gofynnodd i ........... a ............ i nôl pecyn o rawnfwyd a bananas. Dywedodd

Mrs Davies wrthynt......

Darllenydd: Ond, ar y ffordd, gwelodd ......... y siocledi ac arhosodd i syllu a llyfu ei weflau.

Darllenydd: Daeth y plant â’r bwyd yn ôl at Mrs Davies. Aeth hi i’r man talu.

Darllenydd: Rhoddodd y byrgyrs a’r hufen iâ, y dorth a’r gacen, y grawnfwyd a’r bananas yn y

bagiau ac i ffwrdd â hi am adref. Cyn gadael y siop dywedodd Mrs Davies.......

Darllenydd: A gwaeddodd........ “STOP! Ble mae .............? Mae ar goll!”

Darllenydd: Trodd Mrs Davies a chyfri ei phlant. Dywedodd Mrs Davies................ a rhedodd yn

ôl i mewn i’r siop.

Darllenydd: Roedd ............. yn dal i sefyll wrth ymyl y siocled. Doedd e ddim yn gwybod ei fod ar

goll!

Darllenydd: Rhedodd Mrs Davies at....... a’i godi yn ei breichiau a’i g(ch)usanu. O, ............ dwi

mor hapus. Roeddet ti ar goll, ond rydym wedi dod o hyd i ti.

Darllenydd: Cychwynnodd Mrs Davies a’r plant am adref unwaith eto. A gwrandawodd pawb pan

ddywedodd Mrs Davies.........
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Taflen Gwis
Damhegion Iesu

1. Sut hedyn yw’r hedyn mwstard?

2. Sut blanhigyn ddaw ohono?

3. Pam fod teyrnas Dduw yn debyg i’r hedyn mwstard?

4. Pam fod lefain mor bwysig wrth goginio?

5. Pan welodd y dyn drysor wedi ei guddio mewn maes
beth wnaeth o?

6. Beth wnaeth y wraig pan gollodd un o’i deg darn
arian?

7. Beth wnaeth hi ar ôl dod o hyd iddo?

8. Pam fod hyn yn debyg i deyrnas Duw?

9. Sut mae rhywun yn gallu adnabod coeden dda?

10. Sut mae rhywun yn gallu adnabod person da?

11. Beth oedd y meistr yn disgwyl i’w weision ei wneud
gyda’r arian roddodd iddynt?

12. Sut ffordd sydd yn arwain i fywyd?

Atebion
1. Un bychan iawn. 2. Coeden fawr gyda nifer o ganghennau. 3. Am ei bod yn dechrau’n fach ac yn tyfu’n fawr. 4.
Mae’n gwneud i’r toes godi. 5. Ei guddio ac yna gwerthu’r cwbl oedd ganddo a phrynu’r maes. 6. Cynnau cannwyll,
ysgubo’r tÿ a chwilio’n ddyfal. 7. Gwahodd ei ffrindiau i ddathlu gyda hi. 8. Mae’r angylion yn llawen pan ddaw rhywun
yn ffrindiau gyda Duw. 9. Oddi wrth ei ffrwyth. 10. Yn ôl beth mae’n ei wneud a’i ddweud. 11. Defnyddio’u harian i ennill
rhagor.   12. Ffordd gul.
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u b t d n c
f c ma d o
u a i f q l
b r v a ml
a p y d c i
h a p u s i

Dewch o hyd i’r geiriau o’r hanesion

arian

colli

dafad

hapus

mab

Daeth Mab y Dyn i geisio
ac i gadw’r colledig. Luc 19:10

Beth sy’n
debyg am y
tair stori?
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Lliwiwch y llun a’r geiriau o’r stori yn ofalus.

Roedd y Tad mor falch o gael ei fab yn ôl.
Tynna lun o’r bobl yr wyt yn eu caru yn y
galon.

Llenwch y bylchau.

“Dad, rhowch ………….. i mi.”

Aeth i fyw

………………………..

Cyn bo hir, roedd yr arian i

gyd ……………………

Cafodd waith yn edrych ar ôl

…………………

“Dwi eisiau mynd

…………………. at fy nhad.”
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Roedd 50 / 100 o ddefaid gan y ffermwr.

Aeth 1 / 5 ar goll.

Aeth y ffermwr i gysgu / i chwilio.

Roedd gan y wraig 10 / 100 darn arain.

Aeth un darn yn fudr / ar goll.

Ar ôl dod o hyd iddo, roedd y wraig yn
gyffrous / yn ddiflas.

Cafodd y mab fag o arian / gar newydd sbon gan
ei dad.

Prynodd dÿ mawr / dim byd o werth gyda’r arian.

Pan welodd ei dad ef yn dod yn ôl, caeodd y drws
/ rhedodd a’i gusanu.

Mae’r llythrennau  - a, e, ac i ar goll o’r adnod!

Rhowch gylch o amgylch yr ateb cywir.

Pa ffordd at y ddafad?
Dim ond un llwybr
sy’n arwain at y
ddafad sydd ar goll.
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Lliwiwch y llun a
llenwch y swigen
meddwl.

Beth sy’n werthfawr i chi?
Tynnwch luniau ohonynt yma

Meddyliwch am ymateb y tad i’w fab.
Roedd yn fodlon maddau iddo’n syth.

Pa mor hawdd ydych chi’n ei chael hi i
faddau i bobl?

Ysgrifennwch weddi yn gofyn i Dduw
am Ei help.

O  Dduw....
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Taflen 9
Damhegion Iesu: Luc 15

Chwilair Damhegion Iesu

Arian Call Cloi
Cuddio Cysgu Da
Deg Diffodd Drwg
Dwy Eiddo Ennill
Ffôl Ffyddlon Gweision
Gwerthfawr Gwerthu Gwledd
Lampau Llestri Maes
Meistr Morwyn Nefoedd
Olew Perl Priodas
Priodfab Prynu Pump
Talent Teyrnas Trysor
Un
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Oed 11 - 14
Damhegion Iesu: Mathew 13: 44-46 a 25: 1-30

Wythnos 1

Yr wythnos hon, byddwn yn ystyried neges y
ddwy ddameg yn Mathew 13: 44-46. Yn nameg
y perl a dameg y trysor cudd, mae Iesu yn
dweud yr un peth, sef ‘does dim byd mewn
bywyd sy’n bwysicach na theyrnas Duw’.
Siaradodd Iesu lawer am “deyrnas Dduw” ac
mae’r rhan fwyaf o’r damhegion yn cyflwyno
rhyw wirionedd am y deyrnas honno. Yn ei
hanfod, mae “teyrnas Dduw” yn golygu byw o
dan reolaeth Duw, yn aelodau o’i deyrnas. Trwy
ystyried neges y damhegion hyn, byddwn yn
ceisio arwain y bobl ifanc i feddwl pwy yw’r
“brenin” yn eu bywydau hwy.

Cyflwyno’r Thema

Cwis – ‘Beth ydi’r pris?’
Bydd angen 8 llun o eitemau cyfarwydd arnoch
er mwyn i’r grþp ddyfalu beth yw côst bob un.
Gallwch dorri lluniau allan o gatalog a’u gludo
ar ddarnau o bapur unigol, e.e. i-pod, gliniadur,
pâr o dreinars neu fþts pêl-droed, kit tîm pêl-
droed, teledu, camera digidol, ffôn symudol, dvd
cyfredol ayyb. Dangoswch un llun ar y tro i’r grþp
a gofynnwch iddynt gynnig pris. Gallwch
chwarae mewn timau, gyda’r tîm sy’n cynnig y
pris agosaf yn ennill pwyntiau.
Rhowch y lluniau yn nhrefn eu gwerth.
Trafodwch gyda’r grþp beth sy’n werthfawr iddyn
nhw? Esboniwch y byddwch yn darganfod yn y
wers heddiw yr hyn a oedd Iesu Grist yn ei
ystyried fel y peth mwyaf gwerthfawr mewn
bywyd.

Mae lluniau ar gael ar y CD ar ffurff ‘PowerPoint’.

Darllen a deall y Beibl

Atgoffwch y grþp bod Iesu wedi adrodd storïau
wrth ei ddilynwyr i’w helpu i ddeall gwirioneddau
ysbrydol. Efallai y byddant yn cofio’r gair
“dameg” a’i ystyr, sef yn syml, stori gyfarwydd/
fydol gyda neges ysbrydol iddi.

Darllenwch Mathew 13:44-46 a gofynnwch y
cwestiynau canlynol i sicrhau bod y grþp wedi
deall neges y storïau.
Pam werthodd y ddau gymeriad eu holl eiddo?
Gofynnwch i wirfoddolwr/wyr i actio’r hanesion.
Gofynnwch iddynt feddwl am deimladau’r
cymeriadau ac i ddangos hyn yn benodol.

Beth sy’n debyg i’r berl a’r trysor? adnod 44,45
Beth ydy ystyr “teyrnas Dduw?”  Ble bynnag y
mae Duw yn llywodraethu fel brenin.
Mae gan rhai gwledydd frenin neu frenhines.
Yn y gorffenol, y brenin oedd yn gyfrifol am greu’r
gyfraith a rheoli’r wlad.
(Heddiw, unigolion ydynt sy’n cynrhychioli gwlad
yn hytrach na rheoli gwlad, mae gan wledydd
lywodraeth etholedig at hyn).

Amcanion
Wythnos 1: Y peth pwysicaf mewn bywyd yw bod yn aelod o deyrnas Dduw –

dameg y perl a’r trysor cuddiedig. Mathew 13:44-46
Wythnos 2: Bydd Iesu yn dychwelyd i’r ddaear – dameg y deg morwyn.

Mathew 25: 1-13
Wythnos 3: Sut dylwn fyw yng ngoleuni’r addewid o ail–ddyfodiad Iesu – dameg

y talentau. Mathew 25: 13-30.
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Mae Iesu am i bobl ddeall mai y peth pwysicaf
a’r mwyaf gwerthfawr mewn bywyd yw cael Duw
yn frenin arnom fel ein bod yn byw o dan Ei
reolaeth Ef.

Cymhwyso

Gofynnwch i’r grþp pwy ydy’r “bos” yn y
sefyllfaoedd canlynol: yn yr ysgol, adref, yn y
pwll nofio, ar y cae pêl-droed/rygbi, yn yr
archfarchnad, yn San Steffan/y Cynulliad, yn y
capel/Ysgol Sul, yn y Clwb Ieuenctid?
Gofynnwch iddynt pwy ydy’r “bos” yn eu bywyd
hwy? Pwy sy’n gosod y rheolau? Ewyllys pwy
sy’n cael blaenoriaeth?
Yn y ddwy ddameg, y mae Iesu am egluro mai
cael Duw yn frenin, yn “fos” arnom yw y peth
pwysicaf oll.
Llenwch daflen “Y Trysor” gyda’r grþp, byddai’n
dda pe baech yn ei chwyddo yn gyntaf.

Gweddïau
Gofynnwch i’r bobl ifanc i feddwl am y pethau y
maen nhw’n ystyried yn bwysig yn eu bywydau.
Cymerwch amser i ddiolch i Dduw am yr holl
drysorau sydd gennym.
Dangoswch lun coron iddynt, neu crëwch goron
syml o flaen llaw i’w ddangos. Gofynnwch i’r bobl
ifanc pwy sy’n frenin yn eu bywydau hwy?
Gofynnwch iddynt i siarad gyda Duw yn eu
calonnau, i’w wahodd i fod yn frenin, neu i ofyn
am help i ddeall beth y mae hyn yn ei olygu,
neu i ofyn am faddeuant am fyw heb feddwl am
Dduw o gwbl ac am gymorth yr Ysbryd Glân i
fyw o dan reolaeth Duw.

I orffen: Gêm

‘Llwyau’
Bydd angen llwy arnoch i bob person, namyn
un, a phac o gardiau.
Mae pawb yn eistedd ar y llawr mewn cylch
gyda’r llwyau yn y canol, pob llwy yn cyffwrdd
â’i gilydd.  Rhannwch dau gerdyn i bawb a
rhowch weddill y cardiau yn y canol. Nod y gem
yw cael pedwar cerdyn o’r un ‘siwt’. Mae’r person
cyntaf yn cymryd un cerdyn o’r pecyn ac os nad
ydyw am ei gadw, mae’n ei basio ymlaen i’r
person ar y chwith iddo. Mae’r cerdyn yn cael ei
basio o amgylch nes bod rhywun yn penderfynu
ei gadw. Mae’r person nesaf yn cymryd cerdyn
o’r pecyn ayyb. Mae’r person cyntaf i gael
pedwar o’r un ‘siwt’ yn cymryd llwy ac mae pawb
arall yn dilyn ar frys i geisio cael llwy. Y person
sydd heb lwy sydd allan o’r gêm. Mae’r gêm yn
ail gychwyn ar ôl tynnu llwy arall a chael dau
gerdyn newydd. Does dim rhaid chwarae gyda
phecyn llawn o gardiau.

Wythnos 2

Prif neges dameg y deg morwyn (Mathew 25:1-
13) yw sicrwydd ail-ddyfodiad Iesu. Byddwn yn
edrych ar yr hyn sydd gan y Testament Newydd
i’w ddweud ar y pwnc ac, yng ngoleuni’r
ddameg, ystyried pwysigrwydd o fod yn barod i
gwrdd â Iesu.

Cyflwyno’r thema:

Cwis
Mae’r cwis ar yr un fformat â’r cwis “Blankety
Blank.” Mae’n debygol iawn na fydd y plant
erioed wedi clywed am y rhaglen, os felly, does
dim diben cyflwyno’r cwis  fel “Blankety Blank.”
Gofynnwch am wirfoddolwr i adael yr ystafell.
Tra ei f/bod allan o’r ystafell, dangoswch  yr
ymadroddion canlynol i’r grþp, “byddwch
yn........”, “......neu beidio”, “ydych chi’n .........
eto?” gan ofyn iddynt pa un fydden nhw yn ei
ddewis i gyd-fynd â’r gair “barod.” Nodwch yr
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un mwyaf poblogaidd. Gofynnwch i’r
gwirfoddolwr i ddychwelyd, dangoswch y tri
opsiwn iddo/i a gofynnwch pa un yw ei dd/dewis
ef/hi. Os yw’n cyd-fynd â dewis y grþp, rhowch
wobr fechan iddo/i. Ailadroddwch gan
ddefnyddio’r geiriau canlynol:
lawr – ‘tyrd i .........’, ‘eistedd i ...........’, ‘edrych
............’
gwydr – ‘ffenest...........’, ‘tÿ .............’,  ‘...............
diod’

Meim - Bod yn barod
Yn arwain ymlaen o’r cwis, esboniwch mai
thema y wers heddiw yw “bod yn barod.” Rydym
i gyd yn gyfarwydd â gorfod bod yn barod am
rywbeth neu rywun bron bob dydd. Gofynnwch
am wirfoddolwyr i feimio rhyw achlysur o wneud
eu hunain yn barod i’r grþp. Neu, cewch
ddefnyddio’r awgrymiadau canlynol: paratoi i
fynd i’r gwely; paratoi ar gyfer pryd bwyd, h.y.
gosod y bwrdd, gwneud diodydd; paratoi am
wyliau; paratoi i fynd allan i rywle arbennig;
paratoi am gêm bêl-droed/rygbi/pêl-rwyd;
paratoi ar gyfer arholiad.

Darllen a deall y Beibl

Atgoffwch y grþp o ystyr y gair “dameg” a
chyflwynwch y ddameg sy’n cael sylw heddiw
fel hanes y deg morwyn briodas. Soniwch am y
traddodiad priodasol Iddewig o’r priodfab yn dod
i dÿ’r briodasferch gyda’r nos ac ar ôl y ddefod
briodas yn arwain gorymdaith i’w chartref
newydd ar gyfer y wledd. Byddai’r ffordd yn cael
ei oleuo gan y gwesteion yn cario lampau olew.

Cewch hyd i luniau defnyddiol yn Beibl Lliw y
Plant, tud.212, 252.
Darllenwch Mathew 25:1-13.  Gofynnwch
ychydig o gwestiynau ffeithiol er mwyn sicrhau
bod y bobl ifanc wedi deall y stori ac yna,
gofynnwch iddynt beth ydy neges y stori hon?
Beth mae’r Testament Newydd yn ei ddweud
wrthym am ail-ddyfodiad Iesu?
Bydd angen 3 cylch eithaf mawr arnoch: un cylch
o bapur coch gyda’r geiriau ‘STOP-
MEDDYLIWCH!’ arno, un cylch o bapur oren
gyda’r gair ‘BAROD’ arno a chylch o bapur
gwyrdd gyda’r gair ’EWCH?’ arno (fel Goleuadau
traffig).

Edrychwch ar y cyfeiriadau canlynol  ac
ysgrifennwch y syniadau allweddol o’r adnodau
ar y cylch perthnasol.
Coch – adnodau sy’n dysgu am ail-ddyfodiad
Iesu. Actau 1:10,11. Ioan 14:2,3
Oren – adnodau sy’n ein hannog i fod yn barod
am yr ail-ddyfodiad.  Mathew 24:42. Mathew
24:44
Gwyrdd – adnodau sy’n esbonio beth y dylwn
ei wneud wrth aros am Iesu.
Marc 1:15. Dylech bwysleisio mai’r peth cyntaf
a’r peth pwysicaf i’w wneud yw edifarhau am
ein pechodau a gwahodd Iesu i’n bywydau i fod
yn frenin.
Mathew 5:16. Mae’r Cristion yn awyddus i
wneud ewyllys Duw, i garu ac i wasanaethu
eraill. Dyma’r “gweithredoedd da” yn amlwg i
bobl eraill, ac fel golau yn disgleirio.
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Amser Gweddi
Rhowch 3 fferin yr un i bawb, un goch, un oren
ac un gwyrdd. Gofynnwch i’r bobl ifanc i fwyta’r
fferin coch yn gyntaf, i edrych ar y cylch coch ac
i feddwl am yr hyn y maent wedi ei ddysgu
heddiw am ail-ddyfodiad Iesu Grist. Wedyn,
cewch fwyta’r fferin oren wrth edrych ar y cylch
oren ac ystyried, “Ydw i’n barod i gyfarfod â Iesu
Grist?” Yn olaf, bwytewch y fferin gwyrdd a
gofynnwch i Dduw am Ei gymorth i fyw bob dydd
i’w blesio.

I orffen
Gêm sydd angen i bawb fod yn barod:

Troelli’r plât
Byddwch angen plât metal. Rhowch rif i bawb.
Byddai’n dda pe bai pawb yn eistedd mewn
cylch. Mae un person yn troelli’r plât ac yn galw
rhif person arall. Y nôd yw, i’r ail berson gyrraedd
y plât sy’n troelli yng nghanol y cylch, cyn iddo
ddisgyn yn wastad. Os nad ydynt yn talu sylw
ac yn barod i symud yn syth, bydd y plât wedi
disgyn! Gallwch ofyn am “forfeits” gan y rhai sy’n
methu.

Wythnos 3

Mae dameg y talentau (Mathew 25:14-30) yn
ein hannog i ddefnyddio’r doniau yr ydym wedi
eu derbyn gan Dduw, yn gyfrifol. Yn dilyn dameg
y deg morwyn, mae’n gymorth inni ddeall sut y
gallwn fyw mewn stad o barodrwydd. Dydyn ni i
gyd ddim wedi cael yr un doniau gan Dduw, ond
mae Duw yn disgwyl i bob un o’i blant wneud y
gorau o’r hyn sydd ganddynt yn Ei wasanaeth.
Dyma’r sialens i’r bobl ifanc – ac i ninnau yr un
modd.

Cyflwyno’r thema

Rhowch falþn a pin ffelt lliw i bawb. Gofynnwch
iddynt dynnu llun person enwog (heb ddweud
pwy), rhywun maen nhw’n ei gredu sy’n dda
iawn mewn rhyw faes, rhywun sydd â sgiliau
arbennig neu sydd â rhyw ddawn arbennig, e.e.

bêl-droediwr, canwr, awdur, personoliaeth o’r
byd teledu, actor/actores. Gadewch i bawb
ddangos eu balþn i’r grþp er mwyn iddynt geisio
dyfalu pwy ydy’r cymeriad.

Eglurwch wrth y grþp mai’r rheswm pam fod y
bobl yma’n enwog yw oherwydd eu bod yn
defnyddio eu doniau hyd eithaf eu gallu.
Beth ydy doniau/sgiliau’r bobl ifanc? Rhowch
falþn arall iddynt. Gofynnwch iddynt dynnu llun
eu hunain ar y falþn a geiriau i ddisgrifio y
talentau/sgiliau/doniau sydd ganddyn nhw.

Efallai y teimlwch y gallai aelodau’r grþp gynnig
syniadau am ei gilydd. Meddyliwch o flaen llaw
am syniadau ar gyfer pob person yn y dosbarth
rhag ofn eu bod yn swil neu’n methu meddwl
am rywbeth eu hunain.

Darllen a deall y Beibl
Darllenwch Mathew 25:14-30. Esboniwch bod
talent yn werth ychydig o gannoedd o
bunnoedd.

Byddwch angen 19 ceiniog. Esboniwch y
ddameg yn eich geiriau eich hun gan rannu’r
ceiniogau rhwng tri o’r bobl ifanc - y “gweision.”
Beth tybia’r bobl ifanc yw neges y ddameg hon?
Byddwch yn barod i drafod sut y bu i’r meistr
drin y gwas gyda’r un dalent. Mae’n bosibl y
bydd rhywun yn credu fod y meistr wedi ei drin
yn annheg. Ceir ateb yn adnod 26 - roedd y
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gwas yn rhy ddiog i wneud dim gyda’r cyfle a
gafodd gan ei feistr!

Cymhwyso
Bydd angen copi o ‘Atodiad 6’ arnoch,  wedi’i
chwyddo a’i dorri’n 5 darn. Ysgrifennwch un o’r
cyfeiriadau canlynol ar bob darn o’r corff:  1 Cor.
12:12; 12:15,16; 12:25; 12:4,5; 1 Pedr 4:10
Dangoswch un darn ar y tro gan ddarllen yr
adnod berthnasol gyda’ch gilydd. Ar ôl darllen
pob adnod, bydd siâp y corff wedi ei ffurfio.
Gludwch y darnau ar ddarn o bapur yn barod i’r
amser gweddïo nes ymlaen. Esboniwch mai
dyma un darlun yn y Testament Newydd i
ddisgrifio Cristnogion:

rydym yn perthyn i’n gilydd, fel ag y mae
rhannau’r corff yn perthyn i’w gilydd
mae gan bob aelod ei ran i’w wneud
does dim un rhan yn bwysicach na’i
gilydd
Duw sydd wedi rhoi sgiliau a doniau
gwahanol i bob un ohonom
mae’n rhaid i ni ddefnyddio’r rhain er lles
ein gilydd ac eraill

Dylid annog y bobl ifanc i edrych ar y balþns
unwaith eto ac i ystyried sut y gallant ddefnyddio
eu doniau er lles pobl eraill. Ar ôl ychydig o amser
i feddwl, gofynnwch am eu syniadau. Eto,
byddwch yn barod i gynnig syniad ar gyfer pob
person ac i roi esiamplau eich hun neu am
berson sy’n adnabyddus i’r plant.

Amser gweddi
Gofynnwch i’r grþp beth y maent yn debygol o
wneud yn ystod yr wythnos sydd i ddod ac i ble
y maent yn debygol o fynd. Ysgrifennwch eu
hatebion o gwmpas y siâp corff.

Edrychwch am yr adnod - Colosiaid 3:23,24.
Sut agwedd y dylem ei gael tuag at bopeth a
wnawn bob dydd?
I bwy ydym ni’n gweithio?
Ydy hyn yn hawdd i ni?

Sut allwn ni lwyddo i gael yr agwedd hon?
Effesiaid 3:16, yr Ysbryd Glân sy’n rhoi nerth
Duw i ni fel y gallwn fyw i blesio Duw.

Treuliwch ychydig o amser mewn gweddi dawel.
Dylid annog y bobl ifanc i ofyn i Dduw am
faddeuant os nad ydynt yn defnyddio eu doniau
er lles eraill, i ofyn am gymorth yr Ysbryd Glân i
newid eu hagwedd ac i roi nerth i ddewis gwneud
yr hyn sy’n iawn yng ngolwg Duw, ac yn nerth
yr Ysbryd Glân i ddefnyddio eu doniau hyd eithaf
eu gallu.

Gêm i orffen
Beth am chwarae ‘pasio’r parsel’? Paratowch
anrheg o flaen llaw, a rhwng pob haen o bapur,
rhowch sialens syml/wirion, e.e. meimio Bryn
Terfel/Bryn Fôn/Katherine Jenkins/ yn canu;
dywedwch jôc/adrodd hwiangerdd fel petaech
mewn eisteddfod; meimio chwarae offeryn;
meimio chwarae rygbi/pêl-droed fel eich arwr.
Rhowch wobr fechan i bawb ar y diwedd -
ceiniog siocled efallai?
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Atodiad 1
Damhegion Iesu
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Atodiad 2
Damhegion Iesu
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Atodiad 3
Damhegion Iesu
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Atodiad 4
Damhegion Iesu
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Atodiad 5
Damhegion Iesu
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Atodiad 6
Damhegion Iesu
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Atodiad 7
Damhegion Iesu

Mab y

Dyn i geisio

ac i achub

y colledig Luc 19:10

Daeth

Torrwch y sgwariau allan a’u gosod mewn trefn i greu adnod arbennig.
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Gwasanaeth Teuluol
Damhegion Iesu

Negeseuon o’r Brenin

Croeso, gweddi ac emyn

I gyflwyno’r thema – Cwis
Dangoswch logos gwahanol sefydliadau/cwmnïau i’r gynulleidfa gan orffen gyda logo’r Post
Brenhinol. (gweler y CDd am luniau/PowerPoint)

Dangoswch amrywiaeth o bost i bawb, gan gynnwys cerdyn pen-blwydd, gwahoddiad i barti,
llythyr gan ffrind, biliau, “junk mail.” Trafodwch gynnwys pob un yn fras - byddwn yn manylu ar bob
un yn ei tro yn ystod y gwasanaeth - mae pob un ohonynt yn dwyn neges gan rywun.
Gofynnwch a ydy’r gynulleidfa yn sylweddoli bod Duw wedi danfon negeseuon atom hefyd. Dyma
ein thema heddiw. Bydd y post yma yn ein helpu i feddwl am gynnwys negeseuon Duw i ni.

Eitem gan y plant oed cynradd – sgets, cân, dangos gwaith crefft.

Darlleniad: Un o’r hanesion, naill ai hanes y ddafad golledig, hanes y darn arian coll neu hanes y
mab coll.
Ceir pedair rhan i’r cyflwyniad, pob un yn seiliedig ar un darn o bost.

1. Y cerdyn pen-blwydd (mewn amlen)
Trafodwch benblwyddi gyda’r plant a pha mor gyffrous yw hi i dderbyn cardiau drwy’r post a’u
hagor. Mae angen pwysleisio ein bod yn derbyn cardiau gan ffrindiau ac yn anfon cardiau yn yr un
modd i bobl sy’n bwysig i ni, pobl rydym yn eu caru. Neges y cerdyn hwn yw “rwy’n dy garu, rwyt
ti’n arbennig i mi.”
Dyma oedd neges Iesu wrth adrodd yr hanes am y ddafad golledig/yr arian coll/y mab coll.
Gofynnwch ychydig o gwestiynau am yr hanesion i’r plant. Roedd Iesu eisiau esbonio bod Duw yn
ein caru ac ein bod yn arbennig Iddo. Felly, dyma’r neges gyntaf gan Dduw.
Gofynnwch i’r plant a ydynt yn derbyn rhywbeth arall ar eu pen-blwyddi heblaw am gardiau.
Yna, trafodwch yr arfer o roi anrhegion. Mae rhai anrhegion yn rhai defnyddiol. Byddai’n dda
dangos anrheg defnyddiol a dderbyniwyd.
Mae Duw wedi rhoi anrheg i ni hefyd, er mwyn dangos wrthym faint mae’n ein caru. Beth oedd yr
anrheg yma? Mae’n bur debyg y bydd y plant yn cynnig nifer o wahanol atebion sy’n gywir ond
pwysleisiwch mai Iesu yw rhodd mwyaf gwerthfawr Duw.

2.  Y gwahoddiad (un real neu un yr ydych wedi ei baratoi eich hun o flaen llaw)
Eto, trafodwch deimladau’r plant wrth iddynt dderbyn gwahoddiad, y paratoi ayyb. Soniwch am
achlysur personol a dangoswch luniau o’r achlysur hwnnw. Trafodwch pa mor falch yr oeddech o
dderbyn y gwahoddiad a chael mynd i’r achlysur arbennig. Trafodwch pa mor wirion y byddai hi
wedi bod i wrthod y gwahoddiad!

Darlleniad – hanes y berl a’r trysor (Mathew 13:44-46)
Gofynnwch ychydig o gwestiynau am yr hanesion i’r plant gan eu hatgoffa am neges y
damhegion, sef, mai bod yn aelod o deyrnas Dduw yw’r peth pwysicaf oll mewn bywyd.
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Mae Duw yn ein gwahodd i fod yn rhan o’i deyrnas, yn rhan o’i deulu. Dyma’r gwahoddiad gorau a
gawn ni - gwell nac unrhyw wahoddiad i barti - ond mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwrthod derbyn y
gwahoddiad. Maen nhw’n debyg i’r bobl yn y sgets sy’n dilyn.

Sgets: “Y Gwahoddiad” (tudalen 41)

Ar ôl gwylio’r sgets, gofynnwch i’r gynulleidfa a ydyn nhw’n credu ei bod hi’n syniad da i wrthod
gwahoddiad Duw.

Emyn/cân: Os nad ydych wedi cael cyfle i ddysgu cân y gyfres, “Iesu ’dyn ni’n canu dy glod,” beth
am roi cynnig arni?

Mae’r cerdyn nesaf yn un pwysig iawn hefyd, i’n helpu ni i ddeall gwahoddiad Duw.

3. Y llythyr (eto, un real neu un ffug)
Adroddwch hanes ryw achlysur pan y derbynioch lythyr gan ffrind yn dweud ei bod yn bwriadu
dod i ymweld ac aros gyda chi. Disgrifiwch yr holl baratoadau a wnaethoch ar gyfer yr ymweliad a
sut y bu ichi nodi dyddiad yr ymweliad ar y calendr ac yn eich dyddiadur i wneud yn siþr y byddai
popeth yn barod a chithau adref i groesawu’r ymwelydd.
Gofynnwch i’r plant a yw’r stori hon yn eu hatgoffa o un o’r hanesion y maent wedi eu clywed yn
ddiweddar?

Darlleniad – Mathew 25:1-13
Beth oedd neges Iesu yn y ddameg hon? Ei fod yn mynd i ddod yn ôl i’r byd rhyw ddydd a bod yn
rhaid i’w ffrindiau fod yn barod i’w groesawu. Ydy Iesu wedi dod yn ôl i’r ddaear eto? Felly, mae’n
bwysig ein bod yn barod i’w groesawu hefyd. Sut allwn ni fod yn barod?
Dyma eiriau Iesu wrth ddyn o’r enw Nicodemus a oedd wedi gofyn yr un cwestiwn:
“Ydy, mae Duw wedi caru’r byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu
ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.”
Dywedodd Iesu wrth Nicodemus fod pwy bynnag sy’n credu ynddo yn dod yn aelod o deulu Duw,
yn cael bywyd sy’n para am byth, ac y byddant yn barod i groesawu Iesu pan ddaw yn ôl.
Esboniodd Iesu wrth Nicodemus bod rhaid derbyn yr Ysbryd Glân i’n calon a bod yr Ysbryd Glân
yn dod â bywyd newydd i ni.
Tybed a ydym ni’n barod i gyfarfod â Iesu? Ydyn ni wedi gwahodd yr Ysbryd Glân i’n bywydau a
gofyn Iddo am fywyd newydd? Ydyn ni wedi credu yn Iesu ein hunain?

4. Post papurau “Junk mail” – dylid cynnwys o leiaf un darn o ohebiaeth gan elusen.
Edrychwch drwy’r post ‘junk mail’ gan dynnu sylw’r gynulleidfa at yr amrywiaeth eang o eitemau.
Gorffennwch gyda’r ohebiaeth o’r elusen. Tybed faint ohonom sydd yn agor llythyr o’r fath hyd yn
oed? Edrychwch ar gynnwys y llythyr. Os yn bosibl, dewiswch lythyr sy’n cynnwys stori wir a sut y
gallwch fod o gymorth i’r person/sefyllfa sydd o dan sylw. Tynnwch sylw at y ffaith bod y llythyr hwn
yn gais am gymorth a bod gennych chi yr adnoddau i ymateb.
Gofynnwch i’r plant a ydynt yn cofio ystyr dameg y talentau?

Darlleniad - Mathew 25:14-30
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Gofynnwch i’r plant beth yw eu doniau/sgiliau/diddordebau. Mae Duw yn rhoi doniau i’w bobl er
mwyn iddynt allu bod o gymorth i eraill. Meddyliwch am esiamplau o hyn o fewn y gynulleidfa, e.e.
mae Mr Williams yn gallu chwarae’r organ ac mae’n defnyddio’r ddawn hon i’n helpu ni i foli Duw
heddiw. Dychwelwch at y llythyr a ddangosoch cyn y darlleniad ac atgoffwch pawb o’ch ymateb
iddo. Mae gan bob un ohonom ddoniau a sgiliau y gallwn eu defnyddio i helpu eraill. Dyma
ddisgwyliad Duw - bod pob un yn ceisio defnyddio eu doniau er lles eraill ac i eithaf eu gallu.

Cyfweliad
Byddai’n braf cyfweld â rhywun o’r gynulleidfa sy’n defnyddio ei “doniau” o ran gwaith neu mewn
rhyw fodd arall, er lles eraill.

Gweddïau
Defnyddiwch bob darn o ohebiaeth i arwain eich gweddïau e.e.

Y Cerdyn:
Diolch Arglwydd am ein hatgoffa heddiw pa mor bwysig ydym i Ti. Diolch am anfon dy Fab, Iesu
Grist i’r byd fel rhodd. Diolch Iesu am farw ar y groes yn ein lle, i gymryd ymaith ein pechodau ac i
gynnig maddeuant i ni.

Y Gwahoddiad:
Diolch o Dduw am y gwahoddiad yr wyt yn ei gynnig i ni heddiw i fod yn rhan o dy deyrnas, yn
aelod o Dy deulu. Maddau i ni os nad ydym wedi cymryd sylw o dy wahoddiad cyn hyn. Helpa ni
heddiw i feddwl o ddifri am dy wahoddiad ac i beidio â gwneud esgusodion.

Y Llythyr:
Diolch Iesu dy fod yn bwriadu dod yn ôl i’r ddaear. Helpa ni i wneud yn siþr ein bod yn barod i’th
gyfarfod. Dangos i ni sut y gallwn fod yn barod i gyfarfod â thi.

Y Post ‘Junk Mail’:
Diolch Dduw, am y doniau a’r sgiliau yr Wyt yn eu rhoi i dy bobl. Helpa ni i sylweddoli yr hyn y
gallwn ni ei wneud i wasanaethu eraill. Helpa ni i beidio â bod yn ddiog neu’n swil neu’n hunanol,
ond i fod yn llawen ac yn frwdfrydig dros lles pobl eraill.

Diolch O Dduw am dy Air a dy negeseuon i ni yn dy Air. Gofynnwn am gymorth yr Ysbryd Glân i
ddeall dy Air ac i fod yn ufudd i dy Air.  Amen

Cymhwyso i’r oedolion, os dymunent. Gall y plant lenwi taflen waith yn ystod y cyfnod hwn.

Emyn/cân i orffen yr oedfa.

Awgrymiadau ar gyfer emynau:

Tyrd i Ddathlu: 5, 10, 17, 19, 20, 25

Caneuon Ffydd: 274, 275, 277, 411,413,414, 415
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Sgets  Y gwahoddiad

Cymeriadau: Bill, ffrind 1, ffrind 2, ffrind 3, person dieithr.
Props: ffôn mudol yr un

Mae Bill yn ffonio’i ffrindiau i’w hatgoffa am ei barti pen-blwydd. Does neb eisiau dod, ac maen
nhw’n gwneud esgusodion.
Caiff y cymeriadau ychwanegu neu dynnu geiriau ydynt yn gyffyrddus gyda hynny.
Mae Bill yn siarad gyda’i hun am drefniadau’r parti ac wedyn yn ffonio’r person cyntaf.

Ffrind 1: Helo?
Bill: Hia......... ti’n iawn.
Ffrind 1: O, helo Bill, sut wyt ti?
Bill: Dwi’n iawn diolch. Jest yn ffonio i dy atgoffa am ’fory – wyt ti’n cofio pa ddiwrnod yw hi

‘fory?
Ffrind 1: Wel ydw, wrth gwrs, mae’n ddydd Sadwrn ’fory.
Bill: Ie, ond mae’n ben-blwydd arna i- ti’n dal i ddod i fy mharti?
Ffrind 1: saib hir.... O!...... wel......ym...... i ddweud y gwir dwi’n gorfod......... mynd i weld fy nain.
Bill: O na, oes rhywbeth wedi digwydd?
Ffrind 1: O!....... wel....... ym .......... mae hi wedi cael damwain.........yn codi bys i grafu pen..... ac

wedi brifo ei bys ...... wrth lanhau cawell y bydji...... dwi’n gorfod mynd draw i wneud y
gwaith tÿ iddi.

Bill: Diflas.
Ffrind 1: Diflas iawn.....ta beth, mwynha dy barti. Welai di’n fuan.

Mae Bill yn deialu rhif arall. Ffrind 2 yn ateb.

Bill: Helo, Bill sy ‘ma. Ffonio dwi i dy atgoffa am fy mharti ’fory.
Ffrind 2: O, Bill, mae’n ddrwg gennyf. Fyddai ddim yn gallu dod – dwi ddim yn teimlo’n sbesial

ers diwrnodau.
Bill: Nid ti hefyd! Be’ sy?
Ffrind 2: Dwi’n llawn anwyd (yn tisian ac yn peswch).
Bill: Ti’n swnio’n ofnadwy. Ga i ddod a rhywbeth i ti?
Ffrind 2: Na, na. Gorffwys sydd angen arnaf. Yn tisian eto. Hwyl i ti ’fory.

Mae Bill yn deialu rhif arall. Ffrind 3 yn ateb.

Bill: Helo....
Ffrind 3: O, helo Bill. Roeddwn jest yn meddwl amdanat.
Bill: O, rili, pam?
Ffrind 3: Roeddwn wedi bwriadu dy ffonio i ddweud na fedraf  ddod i dy barti ‘fory.
Bill: O, na, nid ti ’fyd! Fydd hi ddim llawer o barti heb ti a ........ a .......... Dwi wedi bod wrthi

drwy’r wythnos yn paratoi. Dwi wedi gwneud trifle a sosej rolls bach a phrynu pob math
o ddanteithion!

Ffrind 3: Sori mêt, ond dwi wedi cael ci bach. Dwi ddim yn gallu ei adael – mae’n neud pi-pi
ymhob man os dwi’n ei adael am amser hir.
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Bill: Ych a fi! Dydy hynny ddim yn beth neis iawn!
Ffrind 3: Nac ydy wir. Dwi’n gorfod bod ar ddyletswydd bedair awr ar hugain - sori mêt. Gobeithio

cei di diwrnod wrth dy fodd.

Mae Bill yn deialu rhif arall.

Bill: Helo
Person dieithr: Helo?
Bill: Mae’n ben-blwydd arna i ’fory
P.D. Neis iawn. Penblwydd hapus. Ydw i’n dy adnabod di?
Bill: Na, dwi ddim yn credu..... ond dwi’n cael parti ‘fory.... mae pawb yn cael gwahoddiad......

bydd digon o fwyd a hwyl i gael..... hoffet ti ddod?
P.D. Wel......
Bill: Na? Dim ots......
P.D. Beth roeddwn yn mynd i ddweud oedd, dydw i ddim yn brysur nos yfory, felly pam lai?
Bill: Grêt....diolch.....
P.D.: Jest un peth....
Bill: Ie?
P.D.: Ga’i ddod a chwpl o ffrindiau efo fi?
Bill: O ie, ffantastig, mae’r gwahoddiad i bawb. Dewch i’r........... erbyn saith. Ta ta.

Bill yn rhoi’r  ffôn lawr ac yn dweud “Ie!”

Gwasanaeth Teuluol
Moses: Exodus 2-4
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Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru
Cyfres Gwerslyfrau Golau ar y Gair

CWIS blynyddol Golau ar y Gair -
ar y ddisg gyda’r llyfr hwn.

Cwis aml-gyfrwng rhad ac am ddim!
Dyma gyfle gwych i’r ysgolion Sul hynny sy’n defnyddio cyfres Golau ar y Gair i gymryd rhan
mewn cwis arbennig sy’n cael ei baratoi gan bwyllgor gweithgareddau Cyngor Ysgolion Sul ar
hyn o bryd. Rydym yn y broses o lunio cwis aml-gyfrwng, a fydd yn crynhoi cynnwys y 10
gwerslyfr a gyhoeddwyd gennym yn ystod y flwyddyn, a dosberthir y cwis yn rhad ac am ddim i
bob ysgol Sul sy’n tanysgrifio i’r gwerslyfrau gyda’r 2 lyfr olaf yng nhhyfres 2007/08.
Bydd adrannau y cwis yn cynnwys
Cynta i Ateb
Dewis o Bedwar
Cywir/Anghywir
Pwy ydw i?
Pictionary
a llawer iawn mwy!

Ysgol Sul leol neu cylch o eglwysi
Gallwch un ai drefnu noson leol yn eich ardal/gofalaeth yn ystod canol Gorffennaf, pan fydd y
10 llyfr wedi ei cwblhau, neu drefnu noson fwy anffurfiol ar gyfer eich ysgol Sul leol chi.
Bydd y cwis ar ffurf cyflwyniad Powerpoint, ac hefyd ar ffurf sgript (ffeil pdf) os nad ydych yn
medru defnyddio Powerpoint.
Mae gan Cyngor Ysgolion Sul hefyd set o ‘buzzers’ a goleuadau ar gael ar gyfer y rowndiau
cynta i ateb os oes rywun yn dymuno eu benthyg gennym.

Beth am fynd ati i drefnu noson hwyliog ar gyfer eich ardal / dalgylch / gofalaeth? Os am wybod
pa ysgolion Sul yn eich cylch sy’n defnyddio’r gwerslyfrau yna cysylltwch ag Aled Davies.

EWCH ATI I DREFNU NOSON!

Manyion pellach gan:
Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul, Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6SH
Ffôn: 01766 819120    Ebost: aled@ysgolsul.com
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Cystadleuaeth FAWR Golau ar y Gair

Dyma gyfle gwych i’r ysgolion Sul hynny sy’n defnyddio Golau ar y Gair i gymryd rhan mewn
cystadleuaeth arbennig a fydd yn caei ei chynnal yn ystod y misoedd nesaf, ac yn cael ei
harddangos a’i hwobrwyo ym mhabell yr eglwysi yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghaerdydd. Trefnir y gystadleuaeth hon gan banel gweithgareddau Cyngor Ysgolion Sul.
Y mae 5 adran gwahanol iddi, gyda cyfle i bob oed gymryd rhan.

Cywaith grþp dan 5 oed - dim mwy na maint A3 (30cm x42cm)
Unrhyw gymeriad Hen Destament o’r gwerslyfrau, megis Gideon, Daniel, Ruth, Moses neu
Samuel. Bydd y gwaith yn cael ei arddangos ym mhabell yr eglwysi yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Cywaith grþp 5-11 oed - dim mwy na maint A2 (60cm x42cm)
Unrhyw olygfa am fywyd Iesu allan o’r gwerslyfrau, megis Porthi’r Pum Mil, Nadolig, Pasg neu
Pentecost. Bydd y gwaith yn cael ei arddangos ym mhabell yr eglwysi yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Gwaith ysgrifenedig yn seiliedig ar stori neu gymeriad o’r gwerslyfrau - pob oed
Bydd gwahanol wobrau ar gyfer oedrannau gwahanol. Croesewir cerddi, ysgrifau, dyddiadur
dychmygol, portread, ayyb. Bydd y gwaith buddugol yn cael ei gyhoeddi yn y bedair tudalen.

Dylunio cerdyn Nadolig, maint A5 - pob oed
Cerdyn yn darlunio agwedd o stori’r Nadolig. Gellir cyflwyno gwaith celf â llaw neu ar gyfrifiadur.
Bydd y cardiau buddugol, ym mhob categori oed, yn cael eu hargraffu fel cardiau Nadolig
Cyngor Ysgolion Sul am 2009.

Cynhyrchu fideo - dros 11 oed
Cynhyrchu fideo, dim mwy na 5 munud o hyd, yn darlunio unrhyw gymeriad neu olygfa allan o’r
gwerslyfrau; neu sgets gyfoes yn seiliedig ar un o’r storïau yn y gwerslyfrau.

Dyddiad cau ar gyfer y fideo, cerdyn Nadolig a’r rhyddiaeth yw Gorffennaf 9fed - i’w
hanfod i’r cyfeiriad isod.
Gwahoddir ysgolion Sul i ddod â’r cyweithiau yn uniongyrchol i’r Eisteddfod yn ystod y dydd
Sadwrn/Sul cyntaf, neu i wneud trefniadau eraill gydag Aled os oes anhawster gyda hynny.

Cyflwynir gwobrau i’r Ysgolion Sul buddugol, sef ‘set o Feiblau newydd’ a
gyhoeddir gan Cyhoeddiadau’r Gair yn ystod 2008.

EWCH ATI I GYSTADLU!
Manyion pellach gan:
Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul, Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6SH
Ffôn: 01766 819120    Ebost: aled@ysgolsul.com


