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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.
Daniel ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Cyflwyniad i’r athro: Daniel
Beth sy’n bwysig pan fyddwn ni’n wynebu anhawsterau? Pa benderfyniadau fydd yn sefyll yng
nghanol gwres profiadau anodd? Dyma’r cwestiynau a wynebodd Daniel a’i ffrindiau dro ar ôl
tro tra’n alltudion ym Mabilon. Caethgludwyd y rhain gan fyddin Babilon a oedd wedi ymosod
ar, a choncro Jiwdea. Darganfuwyd eu doniau yn syth, a rhoddwyd y bechgyn ar gwrs tair
blynedd a oedd i’w haddysgu yn iaith, llenyddiaeth ac arferion eu cartref newydd. Yn dilyn hyn,
byddent yn barod i wasanaethu yn y llysoedd brenhinol.
Roedd Daniel, Shadrach, Mesach ac Abednego o dan bwysau i gydymffurfio â diwylliant
dieithr a oedd â gwerthoedd gwahanol iawn iddynt hwy. Paganiaid oedd y Babiloniaid, yn
caniatáu addoli nifer helaeth o dduwiau. O’r cychwyn, roedd Daniel a’i ffrindiau yn mynnu eu
bod yn ddynion o egwyddor, ymrwymiad a chymeriad. Doedd dim modd cydymffurfio wrth
ystyried eu credoau a’u ffydd, er fod y perygl o ddienyddiad yn real ac yn ofnadwy. Mae’r
hanesion yn fodd i ysbrydoli’r saint i fod yn ffyddlon, waeth beth fo’r amgylchiadau, waeth pa
mor boeth yw’r ffwrn a wynebwn.
Heddiw, ceir hanesion lu am Gristnogion yn cael eu herlid, yn cael eu carcharu ac yn
wynebu dienyddiad. Mewn nifer o wledydd, mae Cristnogion yn cael eu torri allan o deuluoedd
wrth ddod i adnabod Iesu. Mae nifer o weinidogion wedi eu curo, eu poenydio a’u carcharu am
eu gwaith. Efallai nad dyma ein profiad yma, ond nid yw hyn yn golygu na all Cristnogion gael
eu gwawdio, neu eu amharchu am ddilyn Iesu. Nid yw’n hawdd i’n pobl ifanc aros yn ffyddlon
ac yn ddewr, wyneb yn wyneb â gwrthwynebiad fel hyn. Mae esiampl Daniel yn un a ddylai ein
herio a’n hysbrydoli. Mae’r Duw a roddodd hyder i Daniel a’i ffrindiau yn medru bod yn ffynhonell
nerth a hyder i ninnau. Gallwn fod yn siþr o’i bresenoldeb, ei arweiniad, gan wybod ei fod ar
waith ym mhob sefyllfa. Mae geiriau Jeremeia 1:8 yn gysur rhyfeddol: “Paid ag ofni o’u hachos,
oherwydd yr wyf fi gyda thi i’th waredu.”

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori
Cyfres Cymeriadau yr
Hen Destament:
Daniel
50c
Pam fod ofn ar Daniel
99c
Yn Ffau’r Llewod
£1.25
Masgiau’r Beibl: Drama
Daniel
$3.95
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Hanes Daniel: Beiblau Lliw
Beibl Bach i Blant: Rhif 10 a 11a, tud.92
Beibl Lliw y Plant, tud. 68-71
Beibl Lliw y Teulu, tud. 33
Beibl y Plant Lleiaf, tud. 58
Y Beibl Graffig: Hanes Daniel
Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 3: stori 7
Daniel: Animated Stories from the Bible –
Ar gael o www.amazon.co.uk
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Amcanion




I gyflwyno Daniel, dyn a oedd eisiau plesio Duw
I ystyried y dewisiadau da a wnaed gan Daniel a’i ffrindiau
I sylweddoli ein bod yn gallu siarad â Duw ymhob man ac ar
unrhyw adeg

AMSER CHWARAE
1. Gemau gan ddefnyddio llysiau
Paratowch fag o wahanol fwydydd, gyda
rhai ohonynt yn lysiau. Gadewch i’r plant
gymryd eu tro i dynnu rhywbeth o’r bag.
Gofynnwch iddynt os mai llysieuyn sydd
ganddynt neu rywbeth arall. Rhowch y
llysiau ar un ochr a’r bwydydd eraill ar
wahân.
Byddwch angen amrywiaeth o lysiau - rhai
sy’n hawdd eu hadnabod drwy eu harogli,
fel nionod, rhai sy’n hawdd eu hadnabod
drwy eu blas fel moron, a rhai sy’n hawdd
eu hadnabod drwy eu teimlo fel tatws.
Rhowch gyfle i bob plentyn arogli, blasu a
theimlo’r llysiau gan geisio dyfalu beth
ydynt.
Gofynnwch i’r plant pa lysiau y maent
yn hoffi eu bwyta. Holwch pam ei bod hi’n
bwysig ein bod ni’n bwyta llysiau a
ffrwythau bob dydd. Esboniwch fod y bobl
yn ein stori wir o’r Beibl heddiw yn bwyta
llysiau oherwydd fod Duw eisiau iddynt
wneud hynny.
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2. Cerfluniau cerddorol
(“musical statues”)
Bydd angen chwaraëwr CDd neu rywun i
chwarae’r piano arnoch.
Chwaraewch y gêm draddodiadol hon i
gyflwyno’r syniad o’r hyn yw delw. Efallai y bydd
y plant yn gyfarwydd â cherflun sydd yn eich
tref/pentref.
Yn gyntaf, gofynnwch i’r plant i sefyll fel
delwau pan fo’r gerddoriaeth yn tewi.
Canmolwch y plant am aros yn llonydd. Wedyn,
gofynnwch i’r plant i gerdded o amgylch heb y
gerddoriaeth a phan glywir y gerddoriaeth eto,
maent i syrthio i’r llawr ar eu pengliniau. Mae’r
ail ran o’r gêm yn cysylltu’r gêm â’r stori, pam
orfodir pawb i syrthio o flaen y delw aur a’i
addoli.
Esboniwch fod y brenin yn ein hanes gwir
o’r Beibl heddiw wedi creu delw anferth o aur.
3. Gêm y llew
Byddwch angen copi o ‘Atodiad 1’ ar gerdyn,
siswrn a dis i bob plentyn.
Gofynnwch i’r plant liwio’r llun cyn ei dorri yn
ddarnau ar hyd y llinellau dotiog. Esboniwch
wrth ichwi weithio fod ein stori wir o’r Beibl
heddiw am lewod.
Y nod yw i bob plentyn ail ffurfio’r llun.
Bydd y plant yn cymryd tro i “ennill” un darn ar
y tro wrth daflu’r dis a gosod y darn gyda’r
smotiau’n cyfateb. Os yw’r plentyn yn taflu rhif
sydd ganddo’n barod, gall gymryd tro arall neu
fethu tro, yn ôl eich dymuniad. Gallwch ludo’r
darnau ar ddarn o bapur neu eu rhoi mewn
amlen i’r plentyn fynd adref.
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AMSER STORI
Defnyddiwch lyfr stori Beiblaidd i gyflwyno’r
stori - gweler y dudalen ‘Adnoddau’. Cofiwch
adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun wrth
edrych ar y lluniau. Dewiswch un o’r syniadau
canlynol i atgyfnerthu’r hanes neu, os yw’n
well gennych, i gyflwyno’r stori.
1. Daniel yn dewis y bwyd gorau
Bydd angen gwisgoedd syml i bedwar plentyn
arnoch, h.y. crys-T bob un, 4 plât ac
amrywiaeth o lysiau.
Gofynnwch am wirfoddolwyr i chwarae rôl
Daniel a’i dri ffrind a’u gwisgo yn y crysau-T.
Esboniwch fod Daniel a’i ffrindiau wedi gorfod
gadael eu cartrefi a symud i wlad arall. Wrth
eu bod yn fechgyn clyfar, roedd y Brenin am
iddynt weithio yn ei balas. Yn y palas cawsant
ddysgu llawer o bethau am y wlad newydd a
dysgu iaith newydd hefyd. Ond, doedden nhw
ddim eisiau bwyta bwyd y Brenin oherwydd
roedd Duw wedi dweud wrth Ei bobl nad
oeddent i fod i fwyta rhai pethau.
Ail adroddwch y stori yn eich geiriau’ch hun
gan ddangos plât o lysiau i’r plant. Esboniwch
fod Daniel a’i ffrindiau’n ddewr iawn wrth
ddewis gwrando ar Dduw a bod y gofalwr yn
eu gweld yn edrych yn iachach na’r dynion
eraill a oedd wedi bwyta bwyd y Brenin.
Pwysleisiwch nad oedd yn hawdd i’r ffrindiau
benderfynu peidio â bwyta bwyd y Brenin, ond
roeddent yn gwybod pa mor bwysig yw hi i
wrando ar Dduw a gwneud beth sy’n Ei blesio.

byddai’r Brenin yn flin iawn. Roeddent yn
gwybod mai dim ond Duw a allai glywed ein
gweddïau. Roedden nhw eisiau gwneud yr
hyn a oedd yn gwneud Duw yn hapus.
Ail adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich
hun gan geisio cynnwys y geiriau “sþn yr
offerynnau” mor aml â phosib. Pan glywir y
geiriau “sþn yr offerynnau”, dylai’r plant
ddefnyddio’u hofferynnau. Byddai’n syniad
cael ymarfer yn gyntaf a chael arwydd er
mwyn dangos pa bryd i fod yn dawel unwaith
eto, e.e. pan fyddwch yn chwifio un llaw yn
yr awyr.
Eto, pwysleisiwch nad oedd yn hawdd i’r
ffrindiau i beidio â gwrando ar y Brenin, ond
roeddent yn gwybod pa mor bwysig yw hi i
wrando ar Dduw a gwneud yr hyn sy’n Ei
blesio.
3. Daniel yn ffau’r llewod
Adroddwch y stori yn eich geiriau eich hun.
Gofynnwch i’r plant i orwedd ar y llawr fel
llewod sy’n cysgu. Dywedwch wrthynt am
wrando yn ofalus am y geiriau “siarad gyda
Duw.” Bob tro y clywant y geiriau, dylent
ddeffro a rhuo, yn debyg i lewod. Eto,
byddai’n syniad cael ymarfer yn gyntaf a
chael arwydd i ddangos pan y dylid bod yn
dawel a gorwedd ar y llawr unwaith eto tra
eich bod yn parhau gyda’r stori.
Unwaith eto, gwelwn Daniel yn penderfynu
gwrando ar Dduw a dewis gwneud yr hyn
sy’n plesio Duw. Gwelwn hefyd fod Duw’n
gofalu amdano mewn ffordd rhyfeddol.

2. Y ddelw aur
Bydd angen yr offerynnau o ‘Amser Creadigol’
arnoch.
Nodwch: does dim angen sôn bod y dynion
wedi cael eu taflu i’r ffwrn dân. Yn hytrach,
pwysleisiwch bod y dynion wedi dewis peidio
â gweddïo i’r delw er eu bod yn gwybod y
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AMSER CREFFT
1. Plât o fwyd
Bydd angen plât papur arnoch ar gyfer pob
plentyn, cylchgronau sydd â lluniau o fwyd
ynddynt (mae’r archfarchnadoedd yn cyhoeddi
rhai da er mwyn hysbysebu eu cynnyrch),
papur crêp lliw, llysiau a glud. Torrwch
amrywiaeth o luniau allan cyn y wers.
Edrychwch ar y lluniau gyda’r plant a’u didoli i
ddau set – un set o luniau o lysiau yn unig a
set sy’n cynnwys pob math o fwydydd.
Atgoffwch y plant bod Daniel a’i ffrindiau wedi
gofyn am gael llysiau yn unig i’w bwyta
oherwydd bod Duw wedi dweud wrth Ei bobl
mai dyna oedd yn Ei blesio.
Gadewch i’r plant ludo lluniau ar eu platiau, neu
ddefnyddio’r papur crêp i greu llysiau.
Gofynnwch i’r plant i awgrymu brawddeg i’w
hysgrifennu ar gefn y plât yn gysylltiedeg â’r
stori.

greu gwyneb, e.e. darnau o ham tenau, pînafal,
tomatos bach, darnau o bupur, peperoni, neu
selsig(wedi’u coginio a’u torri’n stribedi).
Rhowch hanner ‘myffin’ i bob plentyn a’u helpu
i daenu sôs coch drosto – bydd hi’n haws tywallt
ychydig o’r sôs i fowlen a rhoi llwy i bob plentyn
i’w godi a’i daenu. Wedyn, rhowch gaws o’i
amgylch i greu’r mwng. Gellir creu wyneb y
llew gyda chynhwysion eraill. Os oes modd
coginio’r llewod, ychydig o funudau yn unig fydd
eu hangen arnynt yn y popty neu o dan y gril,
ond os yw’r cynhwysion wedi’u coginio yn
barod, cewch eu bwyta heb doddi’r caws.
Atgoffwch y plant fod llewod yn greaduriaid
ffyrnig iawn ond bod Duw wedi cadw Daniel yn
ddiogel pan gafodd ei roi yn ffau’r llewod.

2. Offerynnau
Bydd angen amrywiaeth o focsys plastig â
chaeadau iddynt, e.e. twb marjarîn neu potel;
ychydig o ffa sych; tâp masgio; creonau a
sticeri bach.
Yn gyntaf, mae angen gorchuddio’r bocsys
gyda’r tâp masgio gan ddefnyddio stribedi bach
cyn eu lliwio. Gallwch eu haddurno gyda sticeri.
Rhowch ychydig o ffa sych tu mewn iddynt.
Treuliwch ychydig o amser yn canu gyda’r plant
tra eu bod yn defnyddio eu hofferynnau.
Byddai’r gân, “Mae’n Duw ni mor fawr” yn
addas iawn (Caneuon Ffydd: 151). Esboniwch
wrth y plant mai un o’r pethau sy’n plesio Duw
yw clywed plant a phobl yn gweddïo ac yn canu
caneuon amdano. Atgoffwch y plant ein bod
yn siarad gyda Duw pan fyddwn yn gweddïo.
Er nad ydynt yn gallu gweld Duw, mae E’n ein
gweld ac yn ein clywed, ac mae wrth Ei fodd
yn ein clywed.

4. Pyped wyneb llew
Bydd angen darn o bapur
melyn maint A4 i bob
plentyn, papur oren, papur
brown, papur melyn, glud,
siswrn a llygaid “gwgli”
(opsiynol), styffylwr.
Plygwch y papur melyn A4
yn ei hanner a’i styffylu ar y
ddwy ochr i greu bag. Bydd
y plant yn rhoi llaw ynddo i
ddal y pyped. Torrwch ddwy
glust a cheg allan o’r papur melyn ar gyfer pob
pyped a’u gludo ar y bag. Torrwch naw stribed
o bapur oren, tua 7cm o hyd a’u gludo, tri ar
bob ochr yr wyneb. Defnyddiwch y siswrn i
gyrlio pen y stribedi. Gwnewch drwyn y llew
drwy dorri siâp hirgrwn o bapur brown, a hefyd
wisgars. Gosodwch y llygaid ac ychwanegwch
farciau’r geg a’r clustiau gyda phin ffelt brown.
Atgoffwch y plant fod llewod yn greaduriaid
ffyrnig iawn ond bod Duw wedi cadw Daniel yn
ddiogel pan gafodd ei roi yn ffau’r llewod.

3. Pitsa llew
Bydd angen “English breakfast muffins,” sôs
coch, caws wedi’u gratio, pethau bwytadwy i

5. Defnyddiwch un o’r taflenni gwaith
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AMSER CANU A GWEDDÏO
1. Rhigwm
Gosodwch amrywiaeth o lysiau ar y bwrdd. Gofynnwch
i’r plant o ble y daw’r llysiau? Esboniwch fod llysiau yn
tyfu mewn pridd a bod rhai pobl yn eu tyfu yn yr ardd.
Canwch y gân, neu gallwch ei hadrodd, gyda
symudiadau syml, e.e. creu twll yn y pridd i’r hedyn,
rhoi’r hedyn yn y pridd a’i orchuddio.
Sut mae plannu tatws,
tatws, tatws?
Sut mae plannu tatws,
yn yr ardd?
Fel hyn mae plannu tatws,
tatws, tatws,
Fel hyn mae plannu tatws,
yn yr ardd.
Cewch ail adrodd i gynnwys y gwahanol lysiau sydd
gennych.

AMSERLEN
Wythnos 1:
Amser Chwarae 1,
Amser Stori 1,
Amser Creadigol 1/taflen waith,
Rhigwm
Wythnos 2:
Amser Creadigol 2,
Amser Stori 2,
Amser Chwarae 2,
Gweddi
Wythnos 3:
Amser Chwarae 3,
Amser Stori 3,
Amser Creadigol 3 neu 4,
Cân.

3. Cân “Ble mae Daniel?”
“Ble mae Daniel? Ble mae Daniel?
Yn ffau’r llewod, yn ffau’r llewod.
Am beth? Am beth?
Am iddo beidio addoli’r ddelw.”
Esboniwch wrth y plant fod y gair “addoli” yn golygu
“gweddïo.”
2. Gweddi
Eisteddwch mewn cylch ar y llawr. Atgoffwch y plant
am y ffordd y gwnaeth Duw helpu Daniel a’i ffrindiau
ddewis gwneud y peth iawn – dyma nhw’n dewis peidio
â bwyta bwyd y Brenin, peidio â gweddïo i’r ddelw aur,
ac i gario ymlaen i weddïo.
Adroddwch y frawddeg ganlynol, a gweddïo dros bob
plentyn yn eu tro, gan newid enw’r plentyn.
“Diolch Dduw am helpu Daniel. Os gweli di’n dda, helpa
Lewys yn yr ysgol wythnos yma.”

Daniel ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Taflen 1
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
Roedd Daniel a’i ffrindiau yn mwynhau bwyta llysiau.
Lliwia’r llysiau rwyt ti’n eu hoffi.
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Lliwiwch y llun yn ofalus. Sawl llew welwch chi?

Pam oedd Daniel yn ffau’r llewod?

Taflen 2
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
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Taflen 3
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
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Amcanion:
 I gyflwyno Daniel, Sadrach, Mesach ac Abednego: dynion a
ddewisodd fod yn ffyddlon i Dduw mewn amgylchiadau anodd


I ystyried sut y dylwn fod yn ffyddlon trwy fod yn ufudd i Air
Duw

Adnod i’r gyfres:
Ioan 14:16: “ Os ydych yn fy ngharu i, fe gadwch fy ngorchmynion i.”
Cân i’r gyfres:
“Roedd hi’n amser pacio dillad,” - cân newydd gan Nia Williams (gweler Atodiad 7)

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA
1. Gêm jig-so llysiau
Bydd angen o leiaf 2 lysieuyn ar gyfer pob
tîm/plentyn. Byddai moron neu banas yn
dda, neu tynnwch luniau a’u torri yn chwe
rhan.
Gallwch chwarae’r gêm fel timoedd neu, os
mai ond criw bychan sydd gennych, fel
unigolion. Torrwch y llysiau i chwe rhan o
flaen llaw. Gosodwch y llysiau ar un ochr o’r
ystafell tra bod y cystadleuwyr ar yr ochr arall.
Rhowch y darnau sy’n perthyn gyda’i gilydd
ar blât/mewn powlen.
Nod y gêm yw rhoi’r darnau at ei gilydd i greu
llysieuyn cyfan. Mae’r plant yn estyn un darn
ar y tro nes gorffen. Gofynnwch iddynt deithio
mewn sawl ffordd, h.y. sgipio, cropian, wysg
ei cefn, fel cranc. Gallwch chwarae sawl
rownd gan ddefnyddio gwahanol lysiau.
Esboniwch fod llysiau yn bwysig iawn i’r bobl
yn ein stori wir o’r Beibl heddiw.
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2. Be’ ’di’r gwahaniaeth?
Gofynnwch i’r plant edrych yn fanwl ar ei
gilydd. Wedyn, gofynnwch i un ohonynt i
adael yr ystafell a chyfri i 10. Cyn iddynt
adael, esboniwch eich bod yn mynd i ofyn i
rywun sydd ar ôl i newid un peth am ei
hedrychiad. Bydd y person sydd yn mynd i
adael yn gorfod dweud beth sydd wedi
newid.
Gadewch i cyn gymaint o’r grþp â phosibl i
gael tro i arsylwi.
Trafodwch y pethau sy’n wahanol amdanom
fel pobl gyda’r plant, e.e. lliw gwallt, taldra,
diddordebau, hoff bethau. Atgoffwch y plant
o’r hyn oedd yn wahanol am y dynion yn yr
hanes, h.y. doedden nhw ddim eisiau bwyta
bwyd y Brenin gan eu bod yn credu nad oedd
Duw am iddynt ei fwyta.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA
3. Cwis a sialens
Bydd angen y cwestiynau canlynol a bag ffa
arnoch (gwnaiff dau bâr o sanau wedi’u plygu
gyda’i gilydd y tro).
Cewch chwarae fel timoedd neu unigolion.
Gosodwch ddwy gadair, un tua dau fetr y tu
ôl i’r llall. Bydd y plant yn sgorio pwyntiau drwy
daflu’r bag ffa at y cadeiriau. Os yw’r bag yn
glanio ar y gadair agosaf atynt maent yn
sgorio deg pwynt ond os ydynt yn dewis
MENTRO am y gadair bellaf ac yn llwyddo,
maent yn ennill pum deg pwynt.
Gofynnwch gwestiwn i’r tîm/unigolyn cyntaf.
Os ydynt yn ateb yn gywir maent yn cael tro
i daflu’r bag ffa at y cadeiriau. Gofynnwch
iddynt yn gyntaf os ydynt am FENTRO neu
chwarae’n ddiogel? Cadwch gyfrif o’r sgôr.
Pa dîm a fentrodd fwyaf? Pa dîm chwaraeodd
yn ddiogel?
Atgoffwch y plant am hanes y dynion ifanc
yn mentro gwrthod bwyd y Brenin. Yn y stori
heddiw, byddwn yn clywed sut mentrodd
Daniel ar achlysur arall yn ei fywyd. Cewch
gyfle i adrodd hanes Daniel yn ffau’r llewod
wrth gwblhau’r gwaith crefft.
1. I ba wlad y cipiwyd Daniel a’i dri ffrind?
Babilon.

5. Pa brawf a benderfynwyd ei gynnal?
Byddai’r pedwar dyn ifanc yn cael dþr a
llysiau am ddeg diwrnod i ddechrau.
6. Beth a welodd y prif swyddog ar ôl deg
diwrnod? Roeddent yn edrych yn iachach na’r
lleill.
7. Beth oedd argraff y brenin o’r bechgyn?
Roeddent ddengwaith mwy clyfar a doeth na
neb arall yn llys y brenin.
4. Dyna ryfeddol!
Mae’r Beibl yn llawn hanesion pobl gyffredin
sy’n ymddiried yn Nuw ac yn cyflawni pethau
rhyfeddol. Nod y gêm yw i’r plant actio/meimio
rhai o’r digwyddiadau hynny i’w timau.
Rhannwch y plant yn dimoedd. Dangoswch
un o’r canlynol i un aelod o’r tîm. Rhowch 30
eiliad iddynt i geisio actio’r digwyddiad. Os
yw’r tîm yn dyfalu o fewn yr amser, rhowch
ddeg marc iddynt, os ydynt yn methu â dyfalu,
rhowch gyfle i’r tîm arall ddyfalu am bum marc.
Noa yn adeiladu arch;
Moses yn arwain yr Israeliaid drwy’r môr coch;
Gideon yn arwain ei fyddin yn erbyn y
Midianiaid;
Dafydd yn lladd Goliath;
Daniel yn ffau’r llewod;
Pedr yn iacháu’r dyn cloff wrth borth y deml.

2. Beth oedd enw brenin Babilon?
Nebuchadnesar.
3. Beth oedd y brenin am i’r bechgyn ei
dderbyn o’i fwrdd? Bwyd a gwin y brenin ei
hun.
4. Beth a ofynnodd Daniel i’r prif swyddog?
Am ddþr i’w yfed a llysiau i’w bwyta.

Daniel ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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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. Cyflwyniad PowerPoint
Mae hanes ymosodiad y Babiloniaid ar wlad
Israel ar y CDd sy’n dod gyda’ch gwerslyfr.
Mae’r sleidiau cychwynnol yn berthnasol.
Edrychwch ar y sleidiau gan esbonio’r hanes
neu holi cwestiynau i’r plant os defnyddir y
sleidiau i atgyfnerthu’r stori’n unig.
Dangoswch lyfr Daniel i’r plant yn y Beibl ac
esbonio iddynt fod hanes Daniel yn digwydd
tua 600 o flynyddoedd cyn geni Iesu Grist.
Wedyn, darllenwch yr aralleiriad o’r hanes
sy’n dilyn. Mae ambell air anghywir wedi cael
ei gynnwys. Anogwch y plant i wrando’n
ofalus ac i dynnu’r geiriau anghywir. Mae’r
aralleiriad ar gael ar un o’r taflenni gwaith
hefyd.
Roedd Daniel a’i ddau ffrind yn bell i ffwrdd o
Jerwsalem, eu cartref.
Roeddent wedi cael eu cymryd yn
garcharorion gan fyddin yr Aifft i fyw yn yr
Aifft.
Dynion hyll a thwp oeddent.
Trefnodd y brenin iddynt gael dþr i’w yfed a
llysiau i’w bwyta.
Cafodd Daniel syniad da. Gofynnodd i’r prif
swyddog i roi reis a lemonêd iddynt am ddau
ddeg pump diwrnod.
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Ar ôl y cyfnod prawf, gwelodd y prif swyddog
eu bod yn edrych yn welw ac yn wan.
Daeth y tri dyn ifanc yn weision i’r frenhines.
1. Cymhwyso
Gofynnwch i’r plant os ydynt yn credu ei bod
hi’n hawdd i Daniel, Sadrach, Mesach ac
Abednego fod yn ufudd i Dduw ym mhalas y
Brenin? Esboniwch fod bwyd y Brenin wedi
cael ei offrymu i dduwiau gwlad Babilon ac
roedd y dynion ifanc yn gwybod nad oedd
Duw yn fodlon iddynt fwyta’r fath bwyd.
Roeddent yn gwybod ei bod hi’n beryglus
iddynt siarad â’r Prif swyddog am eu
dymuniad i gael dþr a llysiau - byddai’r Prif
Swyddog wedi gallu eu cosbi am fod mor hy,
a hyd yn oed eu lladd! Ond, dymuniad
pennaf y pedwar dyn ifanc oedd bod yn
ufudd i Dduw a’i blesio.
Trafodwch gyda’r plant, sefyllfaoedd pan y
mae’n anodd iddyn nhw fod yn ufudd i Dduw
a gwneud yr hyn sy’n Ei blesio. Edrychwch
ar Atodiad 3. Beth fyddai Duw yn disgwyl i ni
ei wneud ymhob sefyllfa?
Dangoswch yr adnod, Ioan 14: adnod 15 i’r
plant a’i hesbonio. Dyma eiriau Iesu i’w
ddisgyblion. Mae Iesu’n dweud y bydd pawb
sy’n ei garu yn ceisio bod yn ufudd iddo. Gair
arall am orchmynion yw rheolau.
Dysgu’r adnod
Copïwch yr adnod yn fawr, mewn cymalau,
ar ddarnau o bapur a’u gosod o amgylch yr
ystafell. Wrth i chi ddarllen yr adnod mae’r
plant yn symud i’r lle priodol. Ail-adroddwch
sawl gwaith, nes bod y plant wedi dysgu’r
adnod ac yn ei hadrodd gyda chi.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI
2. Cadw trefn ar y llewod
Defnyddiwch Atodiad 4. Torrwch y llewod
allan a’u cuddio cyn y wers. Os oes gennych
grþp mawr gallwch ddefnyddio mwy nag un
copi o’r Atodiad ar bapur lliw gwahanol.
Gyda grþp o blant iau, gofynnwch i’r plant i
edrych am y llewod un ar y tro. Wedyn,
darllenwch y “llewod” a gofynnwch i’r plant
eu rhoi yn y drefn iawn.
Bydd grþp o blant hÿn yn gallu eu darllen
a’u rhoi yn eu trefn eu hunain.
Gludwch y llewod ar ddarn mawr o bapur
gyda’r adnod wedi’i hysgrifennu yn y canol.

Gweddi
Trafodwch plant pa mor anodd y gall hi fod
i ni ufuddhau i reolau Duw bob amser, fel y
gwelsom o’r daflen. Oes yna ryw
sefyllfaoedd arbennig y mae’r plant yn
medru meddwl amdanynt lle maen nhw’n
cael trafferth dewis gwneud yr hyn sy’n
plesio Duw?
Esboniwch eich bod yn mynd i weddïo dros
y person sydd ar y dde, fel y bydd Duw yn
ein helpu yn ystod yr wythnos i fod yn ddewr
fel Daniel a’i ffrindiau ac i wneud yr hyn sy’n
plesio Duw er ei bod hi’n anodd ambell dro.

Cymhwyso
Gallwch gymhwyso’r stori yn ystod yr amser
crefft os bydd amser yn brin.

Cewch ddechrau eich hun gyda brawddeg
fel esiampl, “Diolch Dduw am Tomos, plîs
wnei di ei helpu wythnos yma i beidio â
gwylltio gyda’i frawd bach.”

Unwaith eto, gwelwn Daniel yn gwneud
dewis anodd a dewr. Roedd e’n gwybod yn
iawn ei fod mewn perygl os yw’n dewis peidio
â chadw gorchymyn y Brenin. Ond i Daniel,
cadw gorchmynion Duw oedd bwysicaf.
Darllenwch yr adnod gyda’ch gilydd (Ioan
14:15) ac atgoffwch y plant o’i hystyr. Ydy
cadw rheolau Duw yn bwysig i ni? Beth
fedrwn ni ei wneud os yw hi’n anodd arnom?
Trafodwch bwysigrwydd gweddi am gymorth
yr Ysbryd Glân i’n helpu i fod yn ufudd, yn
enwedig pan mae’n anodd arnom.
Dysgwch yr adnod a gweddïo gyda’r plant
os nad ydych wedi gwneud mewn gwers
flaenorol.

Daniel ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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SYNIADAU CREFFT
Mae’r crefftwaith yn seiliedig ar hanes Daniel
yn ffau’r llewod. Cofiwch sgwrsio gyda’r plant
am yr hanes a’i gymhwyso wrth i chi weithio.
Gweler uchod.
1. Pitsa llew
Bydd angen “Myffinau Brecwast Saesnig”
neu gwaelodion pitsas bach parod, sôs coch,
caws wedi’i gratio, pethau bwytadwy i greu
wyneb, e.e. darnau o ham tenau, pinafal,
tomatos bach, darnau o bupur, madarch,
pepperoni, neu selsig (wedi’u coginio a’u
torri’n dafelli).
Rhowch hanner myffin i bob plentyn a’u
helpu i daenu sôs coch drosto - bydd hi’n
haws tywallt ychydig o’r sôs i fowlen a rhoi
llwy i bob plentyn i’w godi a’i daenu. Wedyn,
rhowch gaws ar ei ben ar yr ymylon i greu’r
mwng. Gellir creu wyneb y llew gyda’r
cynhwysion eraill. Os oes modd coginio’r
llewod, ond ychydig o funudau yn unig y
byddant eu hangen yn y popty neu o dan y
gril, ond os yw’r cynhwysion i gyd wedi’u
coginio yn barod, cewch eu bwyta heb
doddi’r caws.
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2. Cywaith llun wyneb llew
Bydd angen plât papur mawr ar gyfer bob
plentyn, paent oren, brwsys, siswrn, darn
mawr o gerdyn yn gefndir, llun Daniel
(Atodiad 2) wedi’i chwyddo, pinnau ffelt du,
creonau.
Peintiwch y plât yn oren. Tra bod y platiau
yn sychu, lliwiwch y llun o Daniel, neu
gludwch ddarnau o ddefnydd arno.
Gosodwch Daniel yng nghanol y cerdyn
cefndir. Torrwch i mewn i’r plât i greu’r mwng.
Ychwanegwch lygaid, ceg a wisgars.
Gludwch y llewod o amgylch Daniel. Rhowch
deitl i’ch gwaith - gofynnwch i’r plant am
syniadau.
3. Pyped wyneb llew
Bydd angen darn o bapur melyn maint A4 i
bob plentyn, papur oren, papur brown, papur
melyn, glud, siswrn a llygaid “gwgli”
(opsiynol), styffylwr.
Plygwch y papur
melyn A4 yn ei
hanner a’i styffylu
ar y ddwy ochr i
greu bag. Bydd y
plant yn rhoi llaw i
mewn i ddal y
pyped. Torrwch
ddwy glust a cheg
allan o’r papur
melyn ar gyfer pob
pyped a’u gludo ar
y bag. Torrwch
naw stribed o bapur oren, tua 7cm o hyd a’u
gludo, tri ar bob ochr yr wyneb. Defnyddiwch
y siswrn i gyrlio pen y stribedi. Gwnewch
drwyn y llew drwy dorri siâp hirgrwn o bapur
brown, a hefyd wisgars. Gosodwch y llygaid
ac ychwanegwch farciau’r geg a’r clustiau
gyda phin ffelt brown.
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL

GWEDDÏAU

Cwis
Defnyddiwch y daflen cwis a’r ffurf sgorio o’r
adran ‘Cyflwyno’r Thema’.

Gweddïo dros ein gilydd
Gofynnwch i’r plant i feddwl am sefyllfa
pan y maent yn ei chael hi’n anodd
gwneud yr hyn sy’n plesio Duw a
rhannu eu syniadau gyda’r grþp.
Byddwch yn sensitif i’r rhai nad ydynt
yn barod i siarad o flaen pawb.
Gweddïwch dros bob un o’r plant gan
ofyn i Dduw i helpu’r plentyn yn y
sefyllfa y maen nhw wedi codi. Efallai
bydd y plant yn hoffi gweddïo dros ei
gilydd, gyda phawb yn gweddïo dros y
person sydd ar y chwith.

Gêmau:
Pasio’r llysiau
Bydd angen 5 llysieuyn gwahanol arnoch i bob
tîm. Rhannwch y plant yn dimoedd yn eistedd
ar y llawr yn wynebu ei gilydd. Y nod yw pasio’r
llysiau o un i’r llall i ddiwedd y rhes.
Wedyn , maen nhw’n pasio llysieuyn tu ôl i’w
cefnau nes bydd y llysieuyn yn cyrraedd pen
y rhes eto. Ail-adroddwch nes bod pob un o’r
llysiau wedi bod i lawr y rhes ac yn ôl.
Ras gyfnewid llysiau
Gêm syml ar ffurf ras gyfnewid yw hon.
Defnyddiwch unrhyw lysiau fel “baton.” Gellir
cario’r llysieuyn ar y pen neu rhwng y coesau
i wneud hi’n anoddach, neu sgipio/cerdded yn
ôl/cropian.
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Bocs gweddïau
Gwnewch focs gweddïau syml gan
lapio bocs esgidiau gyda phapur
lliwgar. Ysgrifennwch y geiriau,
“Peidiwch â phoeni - siaradwch â Iesu”,
arno a gwnewch flwch yn y caead.
Efallai bod y blwch gweddïau gennych
ers cyfres Moses. Gallwch ofyn i bob
plentyn ysgrifennu gweddi yn gofyn i
Dduw am Ei help i fod yn ufudd Iddo
yn enwedig pan mae’n anodd. Rhowch
y gweddïau yn y bocs a gweddïwch
dros bob un o’r plant.
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DRAMA
1. Dysgu cân newydd
Gweler Atodiad 7 . Efallai hoffai’r plant feddwl
am symudiadau i gyd-fynd â’r gân. Mae copi
llawn o’r gerddoriaeth i’w gael yn y llyfr, ‘Y
Cyntaf a’r Olaf,’ Curiad, Mai 2008.

2. Chwarae rôl
Gofynnwch i’r plant beth a fydda nhw’n ei
wneud yn ystod yr wythnos sydd i ddod.
Ysgrifennwch restr ar ddarn mawr o bapur.
Gofynnwch iddynt ystyried y sefyllfaoedd yn
fwy manwl ac i feddwl os y bydd hi’n hawdd
byhafio i blesio Duw bob amser. Rhowch
ychydig o enghreifftiau iddynt, e.e.
 Adref, yn gwylio’r teledu neu’n chwarae
ar y cyfrifiadur. Mae’n anodd cymryd eich tro
gydag aelodau eraill o’r teulu - ydy’r plant yn
ei chael hi’n anodd bod yn garedig ac yn
ystyriol tuag at eu brodyr/chwiorydd? Beth
fyddai’n plesio Duw?

 Yn yr ysgol, amser chwarae. Sut
fyddai’r plant yn ymateb pe bai rhywun yn eu
herio neu yn eu trin yn anheg? Gwylltio?
Ceisio talu’r pwyth yn ôl? Beth fyddai’n plesio
Duw?
 Amser hamdden, yn siopa neu’n
chwarae. Ydy’r plant yn onest bob amser?
Ydyn nhw’n genfigennus o eraill? Ydyn nhw’n
cael eu temtio i wneud pethau na ddylen nhw
er mwyn bod yr un fath â’u ffrindiau? Beth
fyddai’n plesio Duw?
Rhannwch y grþp yn barau neu’n grwpiau
bychain, gan ofyn iddynt ddewis sefyllfa i’w
hactio. Efallai bydd y drafodaeth flaenorol
wedi bod yn sbardun iddynt gofio am ryw
achlysur personol, neu gallant ddefnyddio un
o’ch enghreifftiau chi.
3. Sgets

AMSERLEN
Wythnos 1:
Cyflwyno’r Thema 1,
Cyflwyno Stori 1,
Dysgu’r adnod a chymhwyso,
Gweddi, Gêm
Wythnos 2:
Cyflwyno’r Thema 2,
Drama
Wythnos 3:
Cyflwyno’r Thema 3,
Cyflwyno Stori 2,
Crefft,
Gweddi
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SGETS:
Lleolir yr olygfa ym mhalas Nebuchadnesar. Mae’n eistedd ar un ochr gyda’i weision yn cludo bwyd,
dillad, papurau ac ati iddo. Mae newyddiadurwr o orsaf deledu genedlaethol wedi mynd i’r palas i
gyfweld Daniel, Sadrach, Mesach ac Abednego. Clywodd fod y bechgyn ifanc Iddewig yma wedi
plesio’r brenin, ac mae’n awyddus i ddilyn y stori.
Newyddiadurwr:

Wel! Dyma fi wylwyr, y tu fewn i’r palas brenhinol. Gallwch weld y brenin Neb –
yn edrych yn dda iawn os ga’i ddweud, ac yn hapus iawn. A d’oes fawr o syndod
ei fod yn edrych cystal. Aeth yr ymosodiad ar Israel yn dda iawn. Llwyddodd i
gipio nifer fawr o drysorau o Jerwsalem, gan gynnwys artiffactau o’r deml yno.
D’oes dim modd mesur gwerth y rhain.
Ond heddiw, rwyf yma i gwrdd â phedwar bachgen ifanc arbennig iawn.

Daniel, Sadrach, Mesach ac Abednego yn cerdded yn swil i gyfarfod y newyddiadurwr
Newyddiadurwr:
Daniel:
Newyddiadurwr:
Sadrach:
Newyddiadurwr:

Mesach:
Newyddiadurwr:
Abednego:
Newyddiadurwr:
Abednego:
Mesach:
Sadrach:
Newyddiadurwr:
Daniel:

Daniel, ga’i ofyn i ti yn gyntaf, beth wyt ti’n feddwl o Babilon?
Mae’n wahanol iawn i’n cartref yn Jerwsalem. Yr ydych yn siarad iaith wahanol,
ac mae eich ffordd o fyw yn wahanol hefyd.
Shadrach, fedru di ddweud rhywbeth mwy am y gwahaniaethau?
Y gwahaniaeth mwyaf, yw nad ydych chi’n addoli IAWE. Mae gennych lawer o
dduwiau, ond dim ond un gwir Dduw r’ydyn ni’n ei addoli – IAWE.
Rwy’n gweld. Mesach, dwi’n deall fod y brenin wedi ei blesio yn fawr gyda’ch
gwaith, a’i fod wedi eich gwahodd i weithio yn y palas. Mae hynny’n fraint fawr,
yn arbennig o feddwl mai pobl ddieithr ydych chi.
Ydy, mae hi yn fraint, ond dwi’n meddwl fod ein Duw wedi ein gwneud yn glyfar
ac yn ddoeth fel y gallwn helpu y Brenin Neb.
Abednego, fedru di ddeud ychydig am y cychwyn sigledig a gawsoch chi ar ôl
cyrraedd y palas?
Dechrau sigledig? Wyt ti’n meddwl yr adeg pan y gwrthodom ni fwyta bwyd y
brenin?
Yn union. Roeddwn yn clywed fod Aspenas bron â chael harten pan ddeallodd
mai ond diod o ddþr a llysiau yr oeddech chi eu heisiau!
Ti’n iawn. D’oedd o ddim yn siþr beth i’w wneud, ac yn methu deall pam y
byddem yn gwrthod y cig a’r gwin gorau yn y wlad.
Yr oeddem yn gwybod mai dyma’r peth iawn i’w wneud fel pobl Dduw.
Roedd ein Duw wedi dweud wrthym pa fwydydd y dylem ei fwyta. Yr ydym am
fod yn ufudd i Dduw yn fwy na dim arall.
Doeddech chi ddim yn poeni am y gosb a fyddai’n dod am wrthod bwyta’r bwyd
yr oedd y brenin yn ei gynnig?
Yr oeddem yn gwybod beth allai ddigwydd i ni. Ond roedd rhaid bod yn ddewr,
a gwneud yr hyn sy’n plesio Duw. Gwnaeth Duw ni yn ddewr.

Mae gwas yn dod oddi wrth y brenin ac yn sibrwd yng nghlust Daniel
Daniel:
Newyddiadurwr:

Mae’r brenin yn dweud fod eich amser ar ben. Well ichi fynd yn sydyn neu chi
fydd bwyd y llewod heno!
Wel wylwyr! Nid wyf fi mor ddewr â Daniel a’i ffrindiau, felly dyma fi’n cloi drwy
ddweud, o balas y Brenin Neb, dyma fi (enw’r newyddiadurwr) yn eich
trosglwyddo yn ôl i’r stiwdio yn y ddinas.

Y criw yn rhuthro i ffwrdd.
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Taflen Gwis
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
1. Ble ’roedd Daniel yn byw?
2. Ble ’roedd o’n gweithio?
3. Sut oedd Daniel yn aros yn ffyddlon i Dduw?
4. Sut oedd Daniel yn medru helpu brenin newydd
Babilon?
5. Pwy oedd yn genfigennus o Daniel?
6. Sut wnaethon nhw dwyllo’r brenin?
7. Pa gyfraith newydd a wnaethon nhw ei chynnig i’r
brenin?
8. Beth fyddai’n digwydd i unrhyw un a fyddai’n torri’r
rheol?
9. Beth wnaeth Daniel ar ôl iddo glywed am y rheol
newydd?
10. Beth oedd y dynion cenfigennus yn ei wneud bryd
hynny?
11 Beth ddigwyddodd i Daniel yn ffau’r llewod?
12. Pa reol newydd roddodd y brenin i holl bobl y
deyrnas?

Atebion
1. Babilon. 2. Ym mhalas y brenin. 3. Roedd o’n gweddïo dair gwaith bob dydd. 4. Roedd o’n rhoi cyngor iddo gyda help
Duw. 5. Dynion doeth eraill ym Mabilon. 6. Trwy ddweud wrtho mai ef oedd y gorau erioed. 7. Nid oedd unrhyw un i ofyn am
ddim gan neb arall ond y brenin am dri deg o ddyddiau. 8. Byddai’n cael ei daflu i ffau’r llewod. 9. Gweddïo ar Dduw yn ôl ei
arfer. 10.Roedden nhw’n cuddio wrth ei ffenestr er mwyn ei ddal yn gofyn i’w Dduw am bethau. 11. Daeth allan heb gael
niwed. 12. Bod pawb i barchu Duw Daniel am ei fod yn Dduw byw.
Daniel ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Taflen 4
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6

Lliwiwch y plât o fwyd a ddewisodd Daniel, Sadrach, Mesach ac Abednego

Mae sawl camgymeriad yn y stori – faint welwch chi?
Tanlinellwch beth sy’n anghywir.

Roedd Daniel a’i ddau ffrind yn bell i ffwrdd o Jerwsalem, eu
cartref. Roeddent wedi cael eu cymryd yn garcharorion gan fyddin
yr Aifft i fyw yn yr Aifft. Dynion hyll a twp oeddent.
Trefnodd y brenin iddynt cael dþr i yfed a llysiau i’w bwyta.
Cafodd Daniel syniad da. Gofynnodd i’r prif swyddog i roi reis a
lemonêd iddynt am ddau ddeg pump diwrnod.
Ar ôl y cyfnod prawf, gwelodd y prif swyddog eu bod yn edrych yn
welw ac yn wan. Daeth y tri dyn ifanc yn weision i’r frenhines.
Daniel ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Taflen 5
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6

Dydy hi ddim yn hawdd dewis gwneud beth sy’n plesio Duw bob amser!

Beth ddewisodd Daniel a’i ffrindiau wneud i blesio Duw?
YTABW YLLSAIU

DDOLIA WUD
Daniel ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Taflen 6
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6

Os ydych yn fy ngharu i,
fe gadwch fy ngorchmynion i."
Ioan 14:16
CHWILIO’R GEIRIAU
Ambell waith mae’n anodd cadw
gorchmynion Duw. Ysgrifennwch weddi
fer i ofyn i Dduw am gymorth i fod yn
ufudd.
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DANIEL, FFAU, LLEWOD, PERSIAID,
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Taflen 7
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
Pwy ydy’r cymeriadau hyn? Beth ydych chi’n cofio amdanyn nhw?
Lliwiwch y lluniau’n ofalus.

Penderfynodd Daniel a’i dri ffrind wrando ar Dduw trwy beidio bwyta bwyd y
Brenin. Pam gredwch chi ei bod hi’n bwysig ein bod yn gwrando ar Dduw?

Daniel ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Taflen 8
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6

Chwilair Daniel

Nebuchadnesar
Brenin
Sadrach
Llysiau
Gweledigaeth
Doethineb
Swynwyr
Ffau
Tan
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Babilon
Daniel
Mesach
Dwr
Breuddwyd
Deall
Teyrnas
Llewod
Pedwar

Jerwsalem
Beltesassar
Abednego
Duw
Gweision
Dewiniaid
Cyrus
Ffwrnais
Fflamau
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Oed 11 - 14
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6

Amcanion




i ystyried ffyddlondeb Daniel, Sadrach, Mesach ac Abednego wrth fyw ym Mabilon yn
ystod y gaethglud yno.
i ddarganfod pam a sut ddylai Cristnogion geisio bod yn ffyddlon i Dduw heddiw.
i drafod hanes Daniel yn ffau’r llewod a’i fywyd gweddi a’n bywyd gweddi personol.

Wythnos 1
Byddwn yn trafod hanesion Daniel (a rhai eraill)
yn byw fel alltudion ym Mabilon gyda’r bobl ifanc.
Heddiw, byddwn yn ystyried hanes Daniel,
Sadrach, Mesach ac Abednego yn cyrraedd llys
y Brenin Nebuchadnesar ym Mabilon. Cawsant
eu dewis i gael eu hyfforddi er mwyn
gwasanaethu yn llys y Brenin. Yn fuan iawn ar
ôl cyrraedd, mae’r dynion ifanc yn wynebu her
i’w ffydd - roeddent yn gwybod y byddai’r bwyd
a gynigiwyd iddynt yn cael ei ddefnyddio fel rhan
o addoliad paganaidd y Babiloniaid, ac yn
waharddedig iddynt fel Iddewon. Doedd hi ddim
yn hawdd iddynt, mae’n rhaid eu bod nhw’n
ymwybodol o’r gosb debygol o wrthod ufuddhau,
ond gwrthod bwyta a wnaethant - gyda
chanlyniadau annisgwyl iawn! Byddai’n syniad
esbonio wrth y grþp fod hanes Daniel wedi
digwydd tua 600 C.C.

Cyflwyno’r thema:
1. Ie neu Nage
Chwaraewch y gêm adnabyddus hon gyda’r
bobl ifanc. Rhannwch y grþp yn barau. Mae un
aelod yn gofyn cwestiynau i’r llall gan geisio
pryfocio’r ateb “Ie” neu “Nage.” Penderfynwch
pa eiriau eraill sy’n cael eu cyfrif hefyd, megis
“Ydw, nac ydw, oes, nac oes.” Cyfrwch faint o
gwestiynau y mae pob person yn llwyddo i’w
hateb heb roi’r atebion negyddol/positif.
2. Cwis llysieuol
Paratowch amrywiaeth o lysiau ymlaen llaw, pob
un mewn bag gwahanol. Bydd angen rhai i flasu,
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rhai i arogli, rhai i “glywed” a rhai i gyffwrdd. Nod
y cwis yw dyfalu pa lysieuyn sydd o dan sylw.
Cewch rannu’r grþp i dimau neu gallant chwarae
fel unigolion. Bydd pob grþp/unigolyn angen
papur a phensal i gofnodi eu hatebion.

Darllen a deall yr hanes
Cyn darllen yr hanes o lyfr Daniel, gofynnwch y
cwestiynau canlynol i’r plant. Dylent ateb drwy
godi bawd am ateb cadarnhaol neu drwy roi
bawd i lawr am ateb negyddol.
 pe bai ffrind yn gofyn i ti, yn breifat, os wyt
ti’n Gristion, beth fyddai dy ymateb?
 pe bai athro yn gofyn i ti, yn gyhoeddus,
os wyt ti’n Gristion, beth fyddai dy ymateb?
 pe bai’r plentyn mwyaf “caled” yn y
dosbarth yn gofyn i ti (o flaen pawb) os wyt ti’n
mynd i gapel, beth fyddai dy ymateb?
 petaet yn cael dy herio am ddod i’r grþp
hwn, a fyddet yn parhau i fynychu?
Efallai y bydd rhywun yn y grþp wedi bod yn un
o’r sefyllfaoedd hyn. Os ydym yn caru Iesu Grist,
mae’n bosibl y byddwn yn gorfod wynebu
sefyllfaoedd tebyg ein hunain. Beth ddylwn ni ei
wneud? Sut ddylwn ni ymateb?
Esboniwch y byddwn yn edrych ar hanes Daniel
dros yr wythnosau nesaf. Gwelwn sut y bu i
Daniel a’i ffrindiau sefyll dros Dduw mewn
sefyllfaoedd anodd iawn. Gobeithio, y cawn
hyder o ddarllen hanes Daniel i sefyll dros Dduw
ein hunain.
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Oed 11 - 14
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6

Darllen: Daniel 1:1-21
Darllenwch y brawddegau canlynol, gan ofyn i’r
grþp a ydynt yn ‘wir’ neu’n ‘gau’.
1. Daeth Nebuchadnesar, Brenin yr Aifft i Jwda
i’w gorchfygu. Adnod 1.
Gau, Babilon.
2. Roedd Aspenas fod i ddewis y merched
harddaf o deulu Brenin Israel i fod yn forwynion
i Nebuchadnesar. Adnod 3, 4.
Gau, bechgyn golygus, deallus i wasanaethu
yn llys Nebuchadnesar.
3. Trefnodd y brenin iddynt dderbyn dþr a bara
i’w fwyta am dri mis, tra’r oeddent yn cael eu
hyfforddi. Adnod 5.
Gau, trefnodd y brenin iddynt dderbyn bwyd
a gwin o’i fwrdd ei hun am dair blynedd.
4. Penderfynodd Daniel a’i ffrindiau i fwynhau’r
bwyd a’r gwin fel pawb arall. Adnod 8.
Gau, doedd Daniel ddim eisiau halogi ei hun
â bwyd a gwin o fwrdd y brenin. Ystyr y gair
“halogi” yn y cyd-destun hwn, yw bwyta
bwyd yr oedd Duw wedi ei wahardd i bobl
Israel.
5. Gofynnodd Daniel am ddþr i’w yfed a llysiau
i’w bwyta am ddeg diwrnod yn brawf. Adnod 12.
Gwir.
6. Ymhen deg diwrnod roedd Daniel a’i dri ffrind
yn edrych yn well ac yn fwy graenus na’r lleill.
Adnod 15.
Gwir
7.Roedd y pedwar bachgen yn rhai clyfar. Adnod
17.
Gwir.

9. Roedd gan Daniel y gallu i ddehongli
breuddwydion. Adnod 17.
Gwir.
10. Roedd y pedwar bachgen ddengwaith
clyfrach na dynion doeth eraill y llys. Adnod 20.
Gwir.
Trafodwch
 Beth allai fod wedi digwydd i Daniel a’i dri
ffrind yn y sefyllfa hon, wrth iddynt wrthod bwyta
bwyd y brenin?
 Beth oedd bwysicaf i Daniel, bod yn ufudd
i Dduw neu’n ufudd i’r brenin?
 Edrychwch am bob cyfeiriad at Dduw ym
mhennod 1 (adnod 9, adnod 17). Sut oedd Duw
ar waith yn y sefyllfa? Y neges a gawn dro ar ôl
tro yn y Beibl, yw bod Duw ar waith hyd yn oed
mewn sefyllfaoedd anodd. Nid oedd Duw wedi
achub y bechgyn rhag gorfod mynd i Babilon,
er y byddai wedi gallu gwneud hynny. Yn
hytrach, roedd Duw gyda nhw ac ar waith i’w
cynorthwyo.
Cymhwyso
Defnyddiwch y daflen waith “Dwed Na!”
Amser Gweddi
Rhowch ddarn o blu-tac i bawb gan ofyn iddynt
ffurfio siâp unrhyw lysieuyn. Gofynnwch i bawb
“ysgrifennu’r” geiriau “DWED NA!” arno.
Anogwch y bobl ifanc i gario’r blu-tac gyda nhw
yn ystod yr wythnos i’w hatgoffa bod Duw gyda
nhw i’w cynorthwyo i ddweud “Na” a sefyll drosto.
Gweddïwch dros eich gilydd, gan ofyn i Dduw
eich cynorthwyo i sefyll drosto a dewis gwneud
yr hyn sy’n Ei blesio Ef yn ystod y dyddiau nesaf.

8. Ar ôl tair blynedd o hyfforddiant, penderfynodd
y brenin eu danfon yn ôl i Israel. Adnod 19.
Gau, aethant yn weision i’r brenin ei hun.
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Oed 11 - 14
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
Wythnos 2
Ym mhennod tri o lyfr Daniel, darllenwn am her
arall i ffyddlondeb y dynion ifanc o Jwda. Mae
Nebuchadnesar yn adeiladu delw aur anferthol
ac yn gorchymyn pob un o drigolion ei deyrnas
i blygu ac addoli’r ddelw ar sþn y gerddorfa.
Unwaith eto, mae gan Daniel, Sadrach, Mesach
ac Abednego ddewis anodd i’w wneud. Doedd
dim dewis i’w wneud mewn gwirionedd. Cadw
ail orchymyn eu Duw oedd yn bwysig iddynt,
nid ufuddhau i’r brenin, er bod y gosb, sef cael
eu taflu i’r ffwrn dân, yn un ofnadwy.
Cyflwyno’r thema:
1.
Pa ddelwau?
Rhowch ddarn o bapur a phensal i bawb a
gofynnwch i’r grþp i ateb y cwestiynau canlynol:
 Pa ganwr/grþp yw eich ffefryn?
 Pa actores sydd orau gennych?
 Pa raglen deledu yw’r un gorau?
 Pa gar yw eich hoff gar?
 Pa bêl-droediwr sydd orau gennych?
 Beth yw eich hoff fwyd?
 Pa ffôn symudol sydd orau gennych?
 Pwy yw eich hoff berson?
Gofynnwch i’r bobl ifanc os oes ganddynt “idol”
/ eilun. Trafodwch gyda nhw pwy neu beth sy’n
gallu bod yn “eilun” yn ein bywydau? Beth neu
pwy ydyn ni’n eu haddoli, h.y. beth sy’n cymryd
ein bryd? Ein hamser? Ein hegni? Ein
hedmygedd?
Edrychwch dros y cwestiynau unwaith eto, gan
ofyn a fyddai’n bosibl i’r peth hyn fod yn eilun,
e.e. a ydyn ni’n gallu addoli cantorion/ actorion/
rhaglenni teledu/ ceir/ sêr y byd chwaraeon/
bwyd/ ffonau/ pobl?
Pwysleisiwch ei bod hi’n bosibl i ni addoli unrhyw
beth neu unrhyw un! Mae Duw am i ni Ei addoli
Ef ac Ef yn unig - does dim byd i fod yn bwysicaf
ym mywyd y Cristion na Duw. Byddwn yn clywed
heddiw am ymateb Sadrach, Mesach ac
Abednego i ddelw aur y brenin Neb.
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2.
Cefais ofn.....
Meddyliwch am stori bersonol o ryw sefyllfa
ofnus. Adroddwch yr hanes mewn modd
cyffrous i greu tensiwn (byddwch yn sensitif!).
Gofynnwch i’r bobl ifanc i rannu eu storïau eu
hunain gyda’r grþp. Eto, gofynnwch iddynt
ystyried teimladau gweddill aelodau’r grþp wrth
wneud.
Byddwn yn clywed heddiw am hanes Sadrach,
Mesach ac Abednego yn wynebu sefyllfa ofnus
iawn.
Darllen a deall y Beibl
1. Rhannwch y grþp yn barau a rhowch un o’r
cyfeiriadau canlynol iddynt. Gofynnwch iddynt
ddarllen yr adnodau a thynnu llun i ddangos yr
hyn sy’n digwydd. Byddai’n syniad cael
amrywiaeth o lyfrau ar gael am syniadau.
 Daniel 3:1-3
 Daniel 3:5
 Daniel 3:12
 Daniel 3:21
 Daniel 3:22
 Daniel 3:25
Gadewch i bob grþp ddangos eu llun ac esbonio
yr hyn y mae’r llun yn ei ddarlunio.
2. Gofynnwch i’r grþp i ddarllen adnodau 28 –
30 i ddarganfod beth oedd canlyniadau
annisgwyl y digwyddiad hwn. Adnod 28, mae’r
brenin yn canmol Duw; adnod 29, mae’r brenin
yn gorchymyn nad oes neb i siarad yn erbyn
Duw Sadrach, Mesach ac Abednego; adnod 30,
mae’r tri bachgen yn cael dyrchafiad!
Cymhwyso
Bydd angen y canlynol wedi’u hysgrifennu: Iesu
= Gwaredwr (ar un dudalen); Immanuel = Duw
gyda ni (ar dudalen arall).
Gofynnwch i bawb ddarllen adnod 25.
Pam oedd y brenin “Neb.” yn synnu? Roedd
person arall wedi ymddangos yn y tân.
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Oed 11 - 14
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
Pwy oedd y pedwerydd person yn y tân? Un yn
debyg i “mab y duwiau.” Mae esbonwyr yn credu
mai Iesu ei hun oedd yn y tân gyda’r tri dyn!
Roedd Iesu, Duw y mab, gyda’r dynion yn y
ffwrnais dân ac achubodd y dynion rhag cael
eu difa.
Gofynnwch i’r grþp a ydynt yn cofio’r ddau enw
a roddwyd i faban Mair yn y Testament Newydd?
Darllenwch Mathew 1:21 a 22.
Dangoswch y gair “Iesu” ac esbonio bod enw
Iesu yn ein hatgoffa ei fod yn gallu ein hachub
ni o sefyllfaoedd anodd. Wrth gwrs, yn bennaf,
mae Iesu’n ein hachub o’n pechodau, ond mae
hefyd yn gofalu am ei bobl ymhob sefyllfa.
Dangoswch y gair “Immanuel” ac esboniwch fod
Duw yn addo bod gyda’i bobl ymhob sefyllfa.
Roedd y dynion ifanc yn gwybod bod addoli
duwiau eraill yn erbyn cyfraith Duw. Dyma nhw’n
dewis bod yn ufudd i Dduw. Bob dydd, byddwn
yn gorfod dewis bod yn ufudd i Dduw neu beidio.
Gofynnwch i’r grþp am awgrymiadau.
Edrychwch yn ôl ar yr adran ‘Darllen a deall y
Beibl’ (o wythnos 1).
Mae’n bwysig i ni gofio’r ddau beth hyn pan
fyddwn yn gorfod wynebu penderfyniad anodd
neu pan fyddwn yn dewis sefyll yn ffyddlon i
Dduw.
Gorffennwch drwy ddarllen Jeremeia 1:8
gyda’ch gilydd. Bydd Duw gyda ni a bydd Duw
yn ein cadw ni.
Amser Gweddi
Darllenwch yr hanes yn Atodiad 6. Gweddïwch
dros Rahmet a Chwaer Mei. Gweddïwch dros
eich gilydd hefyd gan ofyn i Dduw am Ei gymorth
i’w roi Ef yn gyntaf yn ystod yr wythnos i ddod
ac i beidio â bod ofn sefyll drosto.
Gêm: “Gweinier y cleddyf “
Dod o hyd i gymeriadau eraill yn y Beibl a
wynebodd berygl gan eu bod yn bobl Duw.
Mae’r bobl ifanc yn rhoi’u Beiblau o dan eu
ceseiliau - dyma’r “wain”- gan ddweud gyda’i
gilydd, “gweinier y cleddyf.” Darllenwch gyfeiriad
yr adnod gyntaf ddwywaith cyn dweud,
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“Tynnwch y cleddyf o’i wain.” Mae pawb yn
brysio i ddod o hyd i’r adnod o dan sylw a’i
ddarllen.
Rhowch wobr fechan i’r person cyntaf i ddod o
hyd i’r cyfeiriad. Wedyn, rhowch rif y dudalen fel
bod pawb yn medru dod o hyd i’r adnod a’i
darllen.
1 Samuel 17:37 (Dafydd);
Daniel 6:22 (Daniel);
Jona 1:17 (Jona);
Actau 12:7 (Pedr);
Actau 16:26 (Paul a Silas);
Actau 5:19 (yr apostolion).

Wythnos 3
Mae tua hanner cant o flynyddoedd wedi mynd
heibio ers i Daniel cael ei gipio i Babilon, a nawr,
Dareius yw’r brenin. Yn sicr, mae hanes Daniel
yn ffau’r llewod yn un o hanesion mwyaf
cyfarwydd y Beibl. Gobeithiwn ddarganfod yn
yr hanes ymrwymiad Daniel i’r Arglwydd a’i
argyhoeddiad i bara’n ffyddlon i Dduw doed a
ddelo.
Cyflwyno’r thema
1. Cwis a sialens
Bydd angen y cwestiynau canlynol arnoch a bag
ffa (gwnaiff dau bâr o sanau wedi’u plygu gyda’i
gilydd y tro).
Cewch chwarae fel timoedd neu unigolion.
Gosodwch ddwy gadair, un tua dwy fetr o’r man
cychwyn a’r llall dwy fetr ymhellach yn ôl eto.
Bydd y timoedd yn sgorio pwyntiau drwy daflu’r
bag ffa at y cadeiriau. Os yw’r bag yn glanio ar y
gadair agosaf atynt maent yn sgorio deg pwynt
ond os ydynt yn dewis MENTRO am y gadair
bellaf ac yn llwyddo, maent yn ennill hanner cant
o bwyntiau.
Gofynnwch gwestiwn i’r tîm/unigolyn cyntaf. Os
ydynt yn ateb yn gywir, cant dro i daflu’r bag ffa
at y cadeiriau. Gofynnwch iddynt yn gyntaf os
ydynt am FENTRO neu chwarae’n ddiogel?
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Cadwch gyfrif o’r sgôr. Pa dîm a fentrodd fwyaf?
Pa dîm chwaraeodd yn ddiogel?
Atgoffwch y plant o hanes y dynion ifanc yn
mentro, gwrthod bwyd y Brenin a dewis peidio
â phlygu i addoli’r ddelw aur. Yn y stori heddiw,
byddwn yn clywed sut mentrodd Daniel ar
achlysur arall yn ei fywyd.
1. I ba wlad y cipiwyd Daniel a’i dri ffrind?
Babilon.
2. Beth oedd
Nebuchadnesar.

enw

brenin

Babilon?

3. Beth oedd y brenin am i’r bechgyn ei dderbyn
o’i fwrdd?
Bwyd a gwin y brenin ei hun.
4. Beth a ofynnodd Daniel i’r prif swyddog?
Am ddþr i’w yfed a llysiau i’w bwyta.
5. Pa brawf a benderfynwyd ei gynnal?
Byddai’r pedwar dyn ifanc yn cael dþr a llysiau
am ddeg diwrnod i ddechrau.
6. Beth welodd y prif swyddog ar ôl deg diwrnod?
Roeddent yn edrych yn iachach na’r lleill.
7. Pa argraff oedd gan y brenin o’r bechgyn?
Roeddent yn ddengwaith mwy clyfar a doeth na
neb arall yn llys y brenin.
8. Beth oedd uchder y ddelw aur?
Trigain cufydd o uchder a chwe chufydd o led.
(cufydd = troedfedd).
9. Ar ba arwydd oedd y bobl i fod i syrthio ac
addoli’r ddelw aur?
Ar sþn y corn a’r offerynnau eraill.
10. Beth oedd y gosb am fod yn anufudd i
orchymyn y brenin?
Cael eich taflu i ffwrn o dân poeth.
11. Beth oedd ymateb y brenin “Neb” i’r holl
ddigwyddiadau?
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Gwnaeth orchymyn nad oedd neb i gablu enw
Duw Sadrach, Mesach ac Abednego a chafodd
y dynion eu dyrchafu.
Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Atodiad 5 (3 llun- Daniel, Y Brenin
Dareius, llywodraethwyr) wedi’u chwyddo, 6 siâp
swigod meddwl i osod o amgylch y lluniau, a’r
geiriau canlynol wedi’u hysgrifennu ar ddarnau
unigol o bapur ar gyfer y cymhwyso:
Cynllwynio, celwyddog, digywilydd, methu
ymddiried ynddo, dewr, cryf, llawn ffydd,
ffyddlon, caru Duw, barod i aberthu ei fywyd, yn
ddi-fai, gweithiwr cydwybodol, hunanol, babi,
wedi ei gam-arwain, byr ei olwg.
Dangoswch y lluniau ‘Atodiad 5’ i’r grþp a’u
cyflwyno. Esboniwch bod pob un ohonynt yn
chwarae rhan yn ein hanes heddiw.
Rhannwch yr adnodau canlynol i’r grþp.
Gofynnwch iddynt ddod o hyd i’r adnodau a’u
darllen. Wedyn, dylent geisio dyfalu beth allai’r
cymeriad/au fod wedi bod yn meddwl, ac
ysgrifennu eu syniadau mewn swigen. Bydd
angen un swigen ar gyfer pob cyfeiriad.
1. Daniel 6:3,4,5:
2. Daniel 6:7:
3. Daniel 6:14:
4. Daniel 6:18
5. Daniel 6:10:
6. Daniel 6:22,23.
Ar ôl llenwi’r swigod, gosodwch nhw wrth y
lluniau o’r cymeriadau. Gosodwch y geiriau o
flaen y grþp, gan ofyn iddynt pa eiriau sy’n
gysylltiedig â phwy.
Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r grþp er
mwyn sicrhau eu bod wedi deall yr hanes.
 Pam oedd y llywodraethwyr eraill yn casáu
Daniel ac yn dymuno drwg iddo?
 Pam nad oeddent yn gallu ei gyhuddo o
unrhyw beth?
 Pam y cytunodd y brenin Dareius i’w
gynllwyn?
 Pam nad oedd Daniel wedi cymryd sylw
o’r ddeddf?
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 A fyddai Daniel wedi medru ymateb mewn
ffordd wahanol?

gyson, a fydd hefyd yn eu hannog i weddïo dros
eraill.

Cymhwyso

Gweithgarwch ychwanegol

Gofynnwch am wirfoddolwr. Gofynnwch iddo/i
gerdded yn araf iawn ar draws yr ystafell at fan
penodedig. Wrth iddo/i ddechrau, dywedwch, “
Mae ....... yn gwybod i ble y mae’n mynd ac
mae’n benderfynol o gyrraedd.”
Wedyn, byddwch yn ceisio cael y cerddwr i wyro
o’i lwybr, er enghraifft:
 chwifiwch bapur pum punt, gan ddweud,
“Hyd yn oed pe bawn yn ceisio ei demtio o’r
llwybr, mae’n dal i fynd.”
 rhowch gadair ar y llwybr a dweud, “ Hyd
yn oed pe byddwn yn gosod rhwystrau ar y
ffordd, mae’n dal i fynd.”
Roedd Daniel yn debyg i’n gwirfoddolwr. Roedd
bod yn ufudd i Dduw yn bwysig iawn iddo a
doedd e ddim yn gadael i ddim byd ei rwystro.
Edrychwch ar y llun o Daniel eto a dewiswch y
geiriau sy’n ei ddisgrifio. Awgrymwch wrth y bobl
ifanc mai un o’r rhesymau yr oedd Daniel mor
ffyddlon i Dduw, oedd oherwydd ei fod yn treulio
amser yng nghwmni Duw yn rheolaidd, yn
gweddïo ac yn darllen Gair Duw. Edrychwch ar
Daniel 6:10.
Os ydyn ni am fod yn ddewr ac yn gryf, i fod yn
ufudd i Dduw fel roedd Daniel, hyd yn oed pan
mae’n anodd, dylwn ddilyn esiampl Daniel a
cheisio treulio amser yn rheolaidd yn darllen Gair
Duw ac yn gweddïo. Byddai’n syniad da cael
amrywiaeth o lyfrynnau astudio’r Beibl i’r grþp
eu gweld. Maent ar gael o siopau llyfrau
Cristnogol neu ar y we:
www.cwr.org.uk (YPs),
www.scriptureunion.org.uk (SUbmerge).
Efallai byddai’r Ysgol Sul yn fodlon talu am gopi
i bob person ifanc.

Beth am greu llewod bwytadwy? Gweler yr
‘Adran Grefft oed 6-11’ ac ‘Amser Creadigol oed
Meithrin’.

Amser Gweddi
Mae llawer o gynorthwyon gweddi ar gael.
Gweler ‘y daflen GWEDDÏO’ am ddau syniad
syml a fydd o gymorth i’r bobl ifanc weddïo’n
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mae’r
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Atodiad 1
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6

1
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3
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6
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Atodiad 2
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
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Atodiad 3
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
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Atodiad 4
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
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Atodiad 5
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
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Atodiad 6
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
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Atodiad 7
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
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Atodiad 8
Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
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Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6

Ar dîm Duw
Mae’r rhan gyntaf o’r gwasanaeth yn rhoi cyfle i’r plant gymryd rhan gan ddefnyddio pethau y maent
wedi’u gwneud yn ystod y gwersi.
Ceir rhestr o ganeuon y gallwch eu defnyddio ar ddiwedd y gwasanaeth hwn.
Beth am gael rhai o’r plant/pobl ifanc i gynorthwyo i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth?
Byddai’n braf cael rhywun i egluro bod y gwasanaeth yn deillio o waith yr Ysgol Sul am hanes Daniel.
Emyn/cân, croeso, gweddi
Cyflwyno’r thema
Bydd rhaid trefnu ymlaen llaw gyda dau berson iddynt gymryd rhan yn y cyflwyniad. Byddwch yn
gofyn i’r gynulleidfa i edrych am wahaniaethau rhwng y ddau berson. Wedyn, byddwch yn trafod y
gwahaniaethau hyn, nid oes neb yn gallu gweld. Byddwch yn gofyn y cwestiynau canlynol i’r
“gwirfoddolwyr”, cwestiynau y byddwch angen eu trafod gyda nhw o flaen llaw i sicrhau bod yr atebion
yn rhai gwahanol. Byddai’n hwyl pe bai’r gwirfoddolwyr yn fodlon esbonio’u hatebion.
 ydych chi’n cofio penblwydd eich mam/gwraig bob blwyddyn?
 ydych chi hoff o anifeiliaid?
 ydych chi’n berson amyneddgar?
 ydych chi’n gollwr sâl?
Trafodwch y ffaith bod rhai gwahaniaethau nad ydynt yn amlwg gyda’r gynulleidfa. Sut allwn ni ddod
i wybod am y rhain? Mae angen treulio amser gyda pobl a gweld sut maen nhw’n ymateb mewn
gwahanol sefyllfaoedd.
Dylai pobl ddeall ein bod yn caru Iesu Grist o’r ffordd yr ydym yn byw a’r ffordd yr ydym yn siarad.
Dyma y byddwn yn ei drafod y bore ’ma.
Rydym wedi gweld dros yr wythnosau diwethaf, yn yr Ysgol Sul, sut y dangosodd Daniel a’i ffrindiau
eu bod yn perthyn i Dduw.
Sgets: o’r adran ‘Drama oed 6-11’. Hanes y bechgyn yn gwrthod bwyd y brenin neu;
Darlleniad: o ‘Daniel, pennod 1’.
Eitem: gan y plant lleiaf – cân
Eitem: Plant oed cynradd i ddangos eu gwaith crefft ac i arwain amser o weddi.
Cân: Roedd hi’n amser pacio dillad (Atodiad 7)
Cyflwyniad: Rhan 1 - Y cefndir
 Trafodwch mynd dramor ar wyliau – dangoswch luniau, cardiau post, atlas neu luniau ar
‘PowerPoint’. Trafodwch y gwahaniaethau megis iaith, bwyd, tywydd, diwylliant. Soniwch pa mor
braf yw hi i ddod adref a holl cysuron y wlad hon.
 Trafodwch y rheswm pam oedd Daniel a’i ffrindiau ym Mabilon – defnyddiwch fap/lluniau/atlas.
Pwysleisiwch y ffaith eu bod wedi cael eu cymryd yno yn erbyn eu hewyllys a doedden nhw ddim yn
cael mynd adref. Ceisiwch ddychmygu sut deimladau oedd gan y bechgyn i fod oddi cartref, heb eu
teuluoedd. Mae’n debyg mai ond tua 12 neu 13 oed oedd y bechgyn! Esboniwch yr hyn y byddai hi
wedi’i olygu iddyn nhw fyw mewn gwlad hollol ddiarth – roedd rhaid mynd i ysgol er mwyn dysgu iaith
newydd a sut i ddilyn diwylliant newydd. Roedd gan y Babiloniaid grefydd wahanol hefyd. Cawsant
enwau newydd hefyd, oherwydd roedd y brenin am iddynt anghofio eu bod yn Iddewon.
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Daniel: Llyfr Daniel 1 - 6
 Trafodwch pam y gwnaeth Daniel a’i ffrindiau wrthod bwyd y brenin. Er bod pawb yn ceisio
dylanwadu ar y bechgyn i anghofio popeth am eu bywydau blaenorol yn Jwda, doedden nhw ddim
yn fodlon gwneud hynny. Roedden nhw wedi cael eu magu i fod yn ufudd i Dduw a dyma oedd
bwysicaf yn eu meddyliau nawr. Byddent wedi astudio Gair Duw yn fanwl tra’n blant yn Jwda. Roedden
nhw’n gwybod y deg gorchymyn ar gof a llawer o gyfraith Duw.
Rhowch esiampl o gadw cyfraith y wlad, e.e. gyrru o fewn y cyflymdra. Trafodwch pam ei bod hi’n
bwysig i ni gadw’r gyfraith gan bwysleisio’r ffaith bod y gyfraith yno er ein lles ni.
Roedd Duw wedi rhoi llawer o orchmynion i’w bobl. Rheolau i’w cadw’n ddiogel. Wrth ufuddhau,
dangosodd y bobl eu bod yn caru Duw ac yn Ei barchu.
Doedd pobl Dduw ddim yn cael bwyta rhai bwydydd a doedden nhw ddim yn cael bwyta unrhyw beth
a oedd wedi cael ei offrymu i eilunod. Atgoffwch y plant o beth yw eilun. Mae’n debyg bod bwyd y
brenin wedi cael ei offrymu i ryw eilun – roedd y Babiloniaid yn addoli llawer o eilunod. Beth ddylai’r
bechgyn ei wneud felly? Gofynnwch gwestiynau i’r plant am yr hanes.
 Dysgu’r adnod Ioan 14:6: “ Os ydych yn fy ngharu i, fe gadwch fy ngorchmynion i.”
Ysgrifennwch geiriau’r adnod ar papur siâp llysiau amrywiol (neu ar lysiau go iawn!) a gofynnwch i’r
plant eu dal. Darllenwch yr adnod sawl gwaith cyn tynnu rhai o’r geiriau. Parhewch nes eich bod yn
adrodd yr adnod heb gymorth.
Roedd Daniel a’i ffrindiau yn caru Duw ac roeddent am gadw Ei orchmynion.
Cân
Cyflwyniad: Rhan 2 - Cefnogwyr brwd
 Trafodwch sut ydym yn dangos ein bod yn cefnogi rhyw tîm penodol. Byddai’n dda cael
amrywiaeth o eitemau i ddangos i’r plant, e.e. sgarff, rhaglen gêm, hen docyn, crys. Trafodwch yr
hyn y mae ‘cefnogwr’ yn ei wneud – gwylio’r tîm, darllen am y tîm, canu cân y tîm, gwybod ffeithiau
am hanes y tîm a’r chwaraewyr ayyb. Trafodwch y ffaith ein bod ni’n falch o ddangos i bawb pa dîm
yr ydym yn ei gefnogi.
 Mae’r Beibl yn dweud bod Cristnogion ar dîm Iesu Grist. Sut fyddwn ni yn dangos hyn i bobl
eraill? Dangoswch yr adnod, Mathew 5:13a;14a (ar ddarn mawr o bapur/taflunydd neu ar
PowerPoint),”Chwi yw halen y ddaear... Chwi yw goleuni’r byd.” Mae Iesu yn dweud wrth ei ddisgyblion
eu fod yn halen a goleuni yn y byd.
 Halen – Cystadleuaeth blasu creision. Byddwch angen sawl pecyn o greision, pob un â blas
gwahanol a’u rhoi mewn powlenni ar wahân fel nad yw’n amlwg pa flas ydynt. Mae angen un pecyn
“Ready Salted.”
Gofynnwch am wirfoddolwr i flasu’r creision a dewis y rhai “ready salted.”
Trafodwch sut mae halen yn rhoi blas i’n bwyd a sut oedd halen yn arfer cael ei ddefnyddio i gadw
bwyd rhag pydru.
Sut ydyn ni’n medru bod fel halen felly? Rydym i fod yn ddylanwad da ar bobl eraill ac yn ein cymuned.
Trafodwch gwahanol ffyrdd o fod yn ddylanwad da yn ymarferol.
 Goleuni – mae Iesu am i’n bywydau fod yn oleuadau. Gallwch ddangos amrywiaeth o oleuadau
i’r plant yma. Pam ydyn ni angen goleuni? Rydym angen goleuni er mwyn cael gweld! Mae ein
bywydau ni i fod yn help i bobl eraill weld Iesu. Trafodwch sut y gallwn ddangos Iesu i eraill (trwy fod
yn bobl caredig, pobl llawn cariad, pobl sy’n barod i helpu eraill, pobl sy’n siarad yn glên a ddim yn
gwylltio, pobl sy’n gweddïo a darllen y Beibl ac yn mwynhau cael cwmni Cristnogion eraill).
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 Roedd Daniel a’i ffrindiau yn ceisio bod yn halen a goleuni ym Mabilon. Ambell waith roedd hi’n
anodd iawn iddynt. Ydych chi’n cofio beth a ddigwyddodd i Daniel nes ymlaen yn yr hanes? (Cafodd
ei daflu i ffau’r llewod am weddïo i Dduw). Mae llawer o bobl drwy’r byd yn cael eu herlid (esboniwch
y gair i’r plant) am eu bod yn Gristnogion ac yn ceisio byw i blesio Duw. Rydym am gofio amdanynt
yn ein gweddïau heddiw.
Amser Gweddi – dros bobl sy’n cael eu herlid. Mae sleidiau ‘PowerPoint’ a lluniau ar y CDd.
Efallai y gallai’r ieuenctid arwain, wrth eu bod wedi trafod hyn yn eu dosbarth.
1. Sleid/llun y byd
Arglwydd Dduw, diolch am y cyfle heddiw i ddod at ein gilydd i ddarllen Dy Air, i weddïo, i ganu Dy
glod ac i gael cymdeithas gyda Dy bobl. Diolchwn am y rhyddid sydd gennym i Dy addoli ac i
dystiolaethu amdanat.
Rydym am gofio o Dy flaen heddiw, Dy bobl ar draws y byd sy’n dioddef am eu bod yn perthyn i Ti.
2. Sleid/llun rhai gwledydd
Cofiwn Arglwydd am bobl yn ... Rhowch nerth Dy Ysbryd Glân iddynt i wynebu eu treialon. Gad
iddynt brofi Dy bresenoldeb mewn ffordd arbennig heddiw.
3.Sleid/llun Rahmet
Gweddïwn dros Rahmet yn Ethiopia, a ddaeth yn Gristion ar ôl gwylio’r ffilm Iesu. Dydy ei theulu na’i
ffrindiau ddim am wneud dim â hi mwyach ac mae’n byw gyda theulu Cristnogol. Arglwydd, a wnewch
chi gysuro Rahmet wrth iddi hi ceisio byw heb gwmni a chariad ei theulu.
4. Sleid/llun chwaer Mei
Chwaer Mei yw hon. Mae hi dros 80 oed ac yn weinidog ar un o eglwysi tai China.
Mae’r eglwysi yn China yn gorfod cofrestru gyda’r llywodraeth. Dydyn nhw ddim yn cael gwahodd
pobl i’r eglwys a dydy plant na phobl ifanc ddim yn cael mynd i’r eglwysi. Dydy pobl ddim yn cael
rhannu eu ffydd yn Iesu Grist na gwahodd eraill i’r eglwys.
Mae rhai Cristnogion yn ei chael hi’n amhosibl i fod yn aelod mewn eglwysi o’r fath. Felly, mae
eglwysi tai wedi cael eu sefydlu, ond mae’r rhain yn anghyfreithlon.
Mae gweinidogion yr eglwysi tai yn cael eu harestio yn aml a’u rhoi yn y carchar. Bydd Cristnogion
cyffredin yn cael eu bygwth gan yr heddlu hefyd, ac weithiau’n cael eu carcharu nes iddynt dalu
dirwy.
Gweddïwn dros y rhai sydd mewn carchar yn China oherwydd eu ffydd yn Iesu Grist. Cofiwn
hefyd am eu teuluoedd, sydd yn aml yn wynebu caledi ofnadwy.
5. Sleid/llun logo ‘Open Doors’.
Gweddïwn dros fudiadau fel ‘Open Doors’, sy’n ceisio cynorthwyo Cristnogion sy’n cael eu herlid.
Arglwydd, rhowch ddoethineb ac arweiniad iddynt wrth iddynt ymladd dros hawliau dynol y Cristnogion
hyn ac yn ceisio eu cefnogi. Amen
Cymhwyso i’r oedolion – os dymunent (gallwch rannu taflen addas i’r plant i’w chwblhau yn ystod
yr amser yma).
Emyn/cân
Tyrd i Ddathlu: 15, 20, 24, 27
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Caneuon Ffydd: 52, 57, 151, 228, 231, 274, 797, 871

44

