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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 flynyddoedd 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.
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: Iesu’r Meddyg

Iesu’r Meddyg:

Beiblau Lliw
Beibl Bach i Blant:  Rhif 52

Y Beibl i Blant mewn 365 o Storïau, rhif 313

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Iesu’n Iachau
 £1.75

Hei, Rwyn Gweld!
Cyfres Fi Hefyd
£1.25

Mae’n gyfnod adroddiadau ysgol yn ein tÿ ni! Dros y blynyddoedd, fe agorwyd sawl amlen frown er mwyn
canfod beth y mae’r plant wedi’u cyflawni yn ystod blwyddyn ysgol. Weithiau, bum yn petruso ychydig,
wrth geisio dychmygu beth oedd yn ein haros. Dro arall, byddem yn agor yr amlen gyda hyder, yn sicr y
byddai’r cynnwys yn dod a gwên a balchder. Dros y blynyddoedd hefyd, rydym wedi sylweddoli bod rhai
ymadroddion yn cael lle amlwg iawn  - un ohonynt yw ‘Dal ati’, un arall yw ‘Angen dyfalbarhad.’ Tybed pa
ymadroddion sy’n gyfarwydd i chi?

Byddai Bartimeus wedi gallu rhoi gwersi mewn dyfalbarhad i unrhyw un. Beth fyddai wedi digwydd
iddo pe bai wedi gwrando ar y bobl a fu’n ei geryddu a dweud wrtho am fod yn dawel, yn lle gweiddi ar ôl
Iesu am gymorth? Mae’n ddigon posib’ y byddai Iesu wedi cerdded allan o Jericho gan adael Bartimeus yn
cardota ar ochr y ffordd - dal yn ddall. Ond na! Doedd Bartimeus ddim am golli ei gyfle i gael sylw Mab
Dafydd, felly gweiddi yn uwch wnaeth ef. Roedd Bartimeus yn sicr fod gan Iesu’r gallu i roi golwg iddo,
roedd ganddo ffydd ym Meseia Duw ac roedd Iesu’n gwybod hyn yn iawn wrth iddo ofyn y cwestiwn i’r dyn
truenus hwn, ‘Beth wyt ti am i mi ei wneud?’

Mae’r Efengylau yn llawn o hanesion am Iesu’n dangos ei gariad a’i dosturi wrth bobl sâl a thrist.
Doedd Iesu byth yn rhy brysur neu’n rhy flinedig i estyn ei law i ddod â iachâd a llawenydd i fywydau’r
anghenus. Yn aml mae’r wyrth o iacháu yn datguddio rhyw neges ysbrydol hefyd, ac yn ystod gwersi’r bobl
ifanc byddwn yn ystyried ystyr geiriau Iesu, ‘Myfi yw goleuni’r byd.’ Nid yn unig gall Iesu ddod â golwg
naturiol i Bartimeus, ond gall hefyd ddod â golwg i bechaduriaid i gael gweld y gwirioneddau mwyaf
anhygoel am Dduw ac am y ffordd y mae Duw wedi paratoi ar ein cyfer, trwy’r Arglwydd Iesu Grist, i ni gael
perthynas ag ef.

Mae’r gyfres hon hefyd yn ein paratoi ar gyfer y Gwasanaeth Diolchgarwch. Eleni, thema’r
Gwasanaeth yw ‘Diolch am ein synhwyrau,’ sy’n arwain ymlaen yn ddigon naturiol o hanes Bartimeus
ddall. Byddwn yn treulio amser gyda hanes Louis Braille, oherwydd, yn amserol iawn, rydym yn dathlu
dau-gan-mlwyddiant ei eni eleni.

Hefyd, byddwn yn darganfod y ‘Torch Trust’, mudiad arbennig sy’n bodoli i gefnogi a pharatoi
adnoddau ar gyfer Cristnogion sy’n ddall. Gobeithiwn y byddwch yn ystyried gwneud casgliad arbennig yn
ystod y gwasanaeth ar gyfer ‘Torch Trust’ neu ar gyfer un o’r elusennau sy’n darparu ar gyfer y deillion, yn
lleol neu’n genedlaethol. Mae gennym le i fod yn ddiolchgar am ein gallu i weld, a’r peth lleiaf y gallwn ei
wneud yw dangos ein consýrn mewn ffordd ymarferol drwy roi’n hael. Mae’r RNIB wedi cytuno i ddosbarthu
cryno ddisgiau sy’n cael eu paratoi gan yr Ysgolion Sul i’w haelodau, cewch mwy o wybodaeth yn y
gwerslyfr.

Wrth i dymor newydd gychwyn yn hanes yr Ysgol Sul, gweddïwn am ffydd fel un Bartimeus, i ddal
ati i alw ar yr Arglwydd. Mae ganddo’r un cariad, consýrn a nerth heddiw ag a fu ganddo erioed -y cariad
a’r nerth hwnnw yn unig sy’n gallu ein trawsnewid, a’n plant a’n pobl ifanc, i ddod â ni allan o’r tywyllwch i’r
goleuni.
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Oed Meithrin – 5
Iesu’r Meddyg: Marc 10: 46-52

AMSER CHWARAE

Amcanion:
I ystyried gallu Iesu i iacháu
I ddiolch am ein gallu i weld ac i ystyried anghenion
y deillion
I ystyried ‘ffydd’ Bartimeus.

1. Bag Teimlo
Bydd angen bag ac amrywiaeth o eitemau
gydag arwynebau gwahanol iddynt, e.e.
pethau llyfn, garw, caled, meddal, tyllog, fel
sbwng, hyblyg.

Rhowch un eitem yn y bag a gwahoddwch
un o’r plant i roi ei law i mewn yn y bag er
mwyn teimlo’r eitem a dyfalu beth sydd yno.
Ar ôl dyfalu, gall y plentyn dynnu’r eitem o’r
bag i bawb ei weld. Anogwch y plentyn i
ddweud sut deimlad sydd i’r eitem o dan sylw
cyn symud ymlaen i osod eitem arall yn y
bag i’r plentyn nesaf. Trafodwch pa mor
anodd/hawdd oedd dyfalu beth oedd yn y
bag heb ei weld.

Yna, trafodwch pa mor bwysig yw ein llygaid
a’n gallu i weld beth sydd o’n cwmpas.
Cyflwynwch y ffaith i’r plant bod yna bobl nad
ydynt yn gallu gweld yn dda iawn a bod rhai
pobl yn gwbl ddall.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes am
Iesu’n helpu dyn dall yn ein stori wir o’r Beibl
heddiw.

2. Bag Sþn
Bydd angen amrywiaeth o eitemau mewn
bag sy’n creu synnau gwahanol, e.e.
recorder, clychau, tambwrîn, potyn gyda
phasta sych ynddo, potel wydr sy’n hanner
llawn o  ddþr a llwy i’w tharo, drwm ayyb.

Gadewch i’r plant gymryd tro i estyn eitem
o’r bag a’i ‘chwarae’ tra bod y plant eraill yn
troi eu cefnau ato/ati a cheisio dyfalu beth
sy’n creu’r sþn.

Ar ôl i bawb gael tro, efallai yr hoffech ganu
cân syml er mwyn i’r plant chwarae’r
‘offerynnau’.

Trafodwch pa mor anodd/hawdd oedd
dyfalu beth oedd yn y creu’r sþn heb ei weld.
Cyflwynwch y ffaith i’r plant bod yna bobl nad
ydynt yn gallu gweld yn dda iawn a bod rhai
pobl yn gwbl ddall.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes am
Iesu yn helpu dyn dall yn ein stori wir o’r Beibl
heddiw.

3. Beth yw fy enw? Gêm dewis pâr
Bydd angen digon o gopïau o Atodiad 1 ar
gerdyn wedi’u torri’n barod fel bod pob
plentyn yn cael un pâr. Mae angen cael y
lluniau o Bartimeus a’r enwau ar wahân.
Hefyd, darn o gerdyn i ludo’r lluniau arno ar
ddiwedd y gêm, a glud - dewisol.

Dangoswch lun i’r plant o Bartimeus o’r
daflen waith, neu o’r ‘Beibl Bach i Blant’ a’u
holi beth yw enw’r dyn dall a gafodd ei iacháu
gan Iesu.  Dangoswch un o’r cardiau sydd
â llun Bartimeus arno i’r plant ac yna, cerdyn
gyda’i enw. Os yw’r plant yn rhy ifanc i wybod
holl lythrennau’r enw, canolbwyntiwch ar y
lythyren gyntaf, sef ‘B’, a gofynnwch i’r plant
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Oed Meithrin – 5
Iesu’r Meddyg: Marc 10: 46-52

AMSER CHWARAE

a ydynt yn adnabod rhywun sydd ag enw’n
dechrau gyda’r lythyren ‘B’.

Gosodwch y cardiau ar y bwrdd, gyda’r
lluniau a’r geiriau o’r golwg. Gwahoddwch
y plant i gymryd tro i ddewis dau gerdyn,
gan geisio dewis un cerdyn sydd â llun
Bartimeus a’r llall gyda’i enw. Os nad ydynt
yn dewis pâr, mae’r cardiau yn cael eu
gosod yn ôl ar y bwrdd ac mae’r plentyn
nesaf yn cael tro.

Os dymunwch, gallwch ludo’r llun a’r enw
ar ddarn o gerdyn i’r plant fynd ag ef adref
gyda nhw.

Atgoffwch y plant am hanes Iesu’n iacháu
Bartimeus, neu gofynnwch gwestiynau
iddynt am yr hanes.

4. Gêm ‘cynffon ar yr asyn’
Bydd angen sgarff i’w roi dros lygaid y plant,
llun yr asyn o’r GDd a darn o gerdyn yn
gynffon iddo.

Chwaraewch y gêm boblogaidd hon gyda’r
plant er mwyn cyflwyno’r syniad o fod yn
ddall.

Trafodwch pa mor anodd oedd hi i roi’r
gynffon yn y lle cywir oherwydd na allent
weld.

Atgoffwch y plant am hanes Iesu’n iacháu
Bartimeus. Trafodwch sut beth yw bod yn
ddall. Beth fyddent yn methu eu gwneud
pe baent yn ddall? Dangoswch daflen waith
3 i’r plant a thrafodwch y cymorthyddion
sydd ar gael i bobl ddall.

AMSER STORI

1. Beibl Bach i Blant (tudalen 410)
Adroddwch hanes ‘Bartimeus ddall’ yn eich
geiriau eich hun, neu defnyddiwch lyfr stori
Feiblaidd arall - gweler y dudalen
‘Adnoddau.’

Pwysleisiwch fod Bartimeus yn credu bod
Iesu’n gallu ei wella (Marc 10:51) a’i fod
yn credu bod Iesu’n fab Duw (adnod 47 a
48). Tynnwch sylw’r plant at ymateb
Bartimeus ar ôl iddo gael ei olwg yn ôl,
adnod 52 - roedd am ddilyn Iesu.

2. Rhoi’r lluniau mewn trefn
Bydd angen Atodiad 2 arnoch, wedi’i
chwyddo os yn bosibl, a’i liwio.

Cuddiwch y pedwar llun o amgylch yr
ystafell a gofynnwch i’r plant chwilio
amdanynt. Ar ôl dod o hyd i’r lluniau,
treuliwch amser yn edrych ar y lluniau cyn
eu gosod mewn trefn hanes.

Atgoffwch y plant fod Iesu’n gwybod bod
Bartimeus yn credu y gallai Iesu ei wella.
Trafodwch hefyd ymateb Bartimeus, a sut
y dilynodd Iesu.

3. Hanes person dall
Ceisiwch ddod o hyd i un o’r llyfrau
canlynol:

‘Charlotte has impaired vision’; cyh. Evans
Brothers Ltd (25 April 2006) ISBN-10:
0237530325 / ISBN-13: 978-0237530327
‘My friend is blind’; Chrysalis Education,
May 2004. ISBN 1593891709
‘T.J’s story’; Lerner Publishing Group,
1999. ISBN 0822525868
‘Living with blindness’; Hodder Wayland.
ISBN 0750223901
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Oed Meithrin – 5
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AMSER CREADIGOL

1. Cywaith Bartimeus

Bydd angen llun o Bartimeus ar bawb (gweler
y taflenni gwaith) neu’r llun wedi’i chwyddo i
greu un darlun mawr. Hefyd, amrywiaeth o
ddefnyddiau sydd â gweoedd gwahanol a
glud.

Anogwch y plant i ddefnyddio’r defnydd i greu
côt amryw-wead i Bartimeus.

2. Plac enw

Bydd angen darnau o gerdyn trwchus maint
10cm x 25cm, llawer o fotymau, glud PVA,
rhuban neu wlân.

Gosodwch ddarn o ruban/gwlân mewn dau
dwll ar un ochr o’r cerdyn er mwyn hongian y
plac. Ysgrifennwch enw’r plentyn ar ddarn o
gerdyn a’i gynorthwyo i ludo’r botymau dros
y llythrennau.  Ar ôl sychu, bydd y plant yn
gallu ‘teimlo’ siapiau’r llythrennau.

Esboniwch wrth y plant nad yw pobl ddall yn
medru darllen llyfrau fel ninnau, ond bod
ganddynt lyfrau arbennig sy’n cynnwys
siapiau a’u bod yn defnyddio eu bysedd i
deimlo’r siapiau.

3. Mwgwd

Bydd angen copi o’r mwgwd o Atodiad 3 ar
bawb, sgleiniau, plu lliwgar neu siapiau
gludiog i’w haddurno, a darnau o bapur i
fynd o amgylch pen y plentyn i gadw’r
mwgwd yn ei le .

Trafodwch gyda’r plant am yr holl bethau
hardd y mae Duw wedi eu creu a
gofynnwch iddynt am eu cynigion.
Trafodwch hefyd y ffaith bod rhai pobl yn
cael trafferth i weld a bod eraill yn methu
gweld o gwbl. Atgoffwch y plant am hanes
Bartimeus a’r wyrth gyflwynodd Iesu wrth
ei iacháu.
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Oed Meithrin – 5
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AMSER CANU A GWEDDIO

Cân:
I’r dôn ‘Un bys, un bawd yn symud’

1. Roedd un dyn bach yn unig x3
Mae’n ddall, nid yw yn gweld.

2. Mae’n gweiddi ar yr Iesu x3
Plîs Iesu, ga i weld?

3. Mae’r Iesu yn ei wella x3
A rhoi ei olwg yn ôl

4. Mae nawr yn dilyn Iesu x3
Hwrê, mae’n gweld yn glir.

Rhigwm

Mae’r plant yn ateb y cwestiwn wedi i chi ei
ofyn, un ar y tro.

Pwy ddaeth i dref Mr Bartimeus?
Iesu Grist siþr iawn.
Pwy oedd wrthi’n gwella pawb?
Iesu Grist siþr iawn.
Pwy glywodd Bartimeus yn gweiddi?
Iesu Grist siþr iawn.
Pwy gafodd sgwrs â Bartimeus?
Iesu Grist siþr iawn.
Pwy wnaeth i Bartimeus allu gweld?
Iesu Grist siþr iawn.
Dilyn pwy wnaeth Bartimeus?
Iesu Grist siþr iawn.

Gweddi
‘Diolch am fy llygaid i gael gweld….’

Anogwch y plant i edrych o amgylch yr
ystafell ac i ddewis rhywbeth i ddiolch
amdano ac i weddïo, yn eu tro, gan
ddechrau’r weddi gyda’r geiriau ‘Diolch am

fy llygaid i gael gweld….’. Neu, gallwch
adrodd y cymal cyntaf gyda’r plant yn gorffen
y frawddeg, un ar y tro.

Gweddi
Dros bobl sy’n sâl a’r rhai sy’n eu helpu
Paratowch focs sy’n cynnwys moddion,
rhwymau, plastrau.

Dangoswch gynnwys y bocs i’r plant gan
drafod pryd fydd angen cymryd moddion,
cael plastr ayb. Trafodwch ein harfer o fynd
at y meddyg pan fyddwn yn sâl neu i’r ysbyty
pan fyddwn yn brifo, a bod y meddygon a’r
nyrsys yn gallu ein helpu.

Adroddwch frawddeg o weddi dros bobl sâl
ac anogwch y plant i ail-adrodd y weddi.
Yna, adroddwch frawddeg o weddi yn diolch
i Dduw am waith y meddygon a’r nyrsys
gyda’r plant yn ail-adrodd y weddi hon.

Wythnos 1: Amser Chwarae 1 neu 2;
amser Stori 1; amser Crefft 1; Cân;

Wythnos 2: Amser Chwarae 3;
Amser Stori 2; Amser Crefft 2; Rhigwm;

Wythnos 3: Amser Chwarae 4;
Amser Stori 3; Amser Crefft 3; Gweddi.
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Taflen 1
Iesu’r Meddyg: Marc 10: 46-52

Dyma Bartimeus. Wyt ti’n cofio beth ddigwyddodd iddo?
Beth am ludo darnau o ddeunyddiau gwahanol ar gôt Bartimeus
er mwyn iddo deimlo’n arbennig?
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Trafodwch y 5 synnwyr gyda’r plant a’u cynorthwyo i dynnu lluniau addas. Neu, paratowch luniau
o gylchgronau ymlaen llaw i’w gludo yn y cylchoedd.

gweld

cyffwrddblasu

arogli

clywed
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Mae rhai pobl dall yn cael ci tywys i’w helpu.
Lliwia’r ci yn ofalus.
Yna, lliwia’r geiriau sy’n dangos beth sydd ei angen ar y ci.

dþr cwsg

bwyd

brwsio

chwarae

hyfforddiant

milfeddyg
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

Amcanion:

I gyflwyno hanes Iesu’n iacháu Bartimeus

I ystyried ffydd Bartimeus a gallu Iesu i’w iacháu

I gyflwyno ‘Torch Trust’.

Cân i’r gyfres
‘Iesu yw goleuni’r byd’ (‘Tyrd i Ddathlu’, Curiad)

Adnod i’r gyfres
‘Dwi wedi dod fel golau i’r byd, fel bod dim rhaid i’r bobl sy’n credu ynof fi aros
yn y tywyllwch’ - Ioan 12:46

1. Gêm synhwyrau
Bydd angen amrywiaeth o eitemau i’r plant
gael eu teimlo, arogli, clywed, blasu, gweld,
a sgarffiau fel mygydau.

Cadwch yr eitemau allan o olwg y plant mewn
bagiau bychain neu focs, oherwydd nod y
gêm yw i’r plant ddyfalu beth y maent yn eu
teimlo, arogli, clywed, blasu neu eu gweld.
Dyma rai awgrymiadau:

Teimlo: sbageti wedi’i goginio, ffa pôb oer;
Arogli: pâst dannedd, caws;
Clywed: agor pecyn o greision, torri bisged
yn ei hanner;
Blasu: cracer sych, lychee;
Gweld: mae lluniau ar y GDd sy’n cynnwys
rhannau o wrthrychau cyfarwydd.

Neu, beth am geisio cyflawni’r cwis isod o
safle’r BBC?

http://www.bbc.co.uk/apps/if l/science/
humanbody/quizengine

Trafodwch bwysigrwydd ein synhwyrau a
thrafodwch orfod  byw heb un o’r synhwyrau
hyn. Esboniwch y byddwn yn clywed hanes
Iesu’n helpu rhywun dall yn ein stori wir o’r
Beibl heddiw.

2. Gêm ‘cynffon ar yr asyn’
Bydd angen sgarff i’w osod dros lygaid y
plant, llun yr asyn o’r GDd a darn o gerdyn
yn gynffon iddo.

Chwaraewch y gêm boblogaidd hon gyda’r
plant er mwyn cyflwyno’r syniad o fod yn
ddall. Atgoffwch y plant am hanes Iesu’n
iacháu Bartimeus a sut gafodd bywyd
Bartimeus ei drawsffurfio.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

3. Gemau tywys
Bydd angen creu cwrs rhwystrau ar gyfer y
gêm hon - ceisiwch ddefnyddio rhwystrau
mawr fel cadeiriau neu focsys, a rhwystrau
mwy anodd megis stribedi o bapur newydd/
rhubanau. Hefyd, bydd angen sgarff ar gyfer
pob tîm a gwobr ar gyfer y tîm buddugol.

Rhannwch y plant yn dimoedd gydag un
person yn cael ei benodi yn ‘dywysydd’.  Nod
y gêm yw bod y tywysydd yn arwain aelodau
eraill o’r tîm o amgylch y cwrs rhwystr yn
ddiogel, h.y. heb gyffwrdd ag unrhyw rwystr.
Mae’n rhaid i bob aelod wisgo’r sgarff dros ei
llygaid. Gallwch chwarae fel ras neu yn erbyn
y cloc. Rhowch bwyntiau ar gyfer yr amser
cyflymaf a hefyd i’r tîm sydd wedi llwyddo i
osgoi’r rhwystrau.

Trafodwch pa mor hawdd/anodd oedd hi i
osgoi’r rhwystrau a hefyd pa mor anodd fyddai
hi wedi bod i osgoi’r rhwystrau heb dywysydd.
Atgoffwch y plant am hanes Iesu’n iacháu
Bartimeus a sut gafodd bywyd Bartimeus ei
drawsnewid- doedd dim angen tywysydd ar
Bartimeus rhagor, gallai ddilyn Iesu gan
ddefnyddio ei lygaid ei hun yn awr!

4. Sialens ‘Nabod yr wyneb’
Bydd angen sgarff i’w ddefnyddio fel mwgwd.

Nod y sialens hon yw cael y plant i ’nabod
wynebau ei gilydd trwy deimlad yn unig. Bydd
rhai plant yn rhy swil i gymryd rhan yn y gêm,
a does dim rhaid i bawb gymryd rhan.

Gofynnwch i’r plant ddychmygu nad ydynt yn
gallu gweld a bod rhywun yn dod i mewn i’r
ystafell. Sut fyddent yn gwybod pwy sydd yno?
Sut fyddai person dall yn deall os ydynt yn
siarad gyda rhywun sy’n  crïo neu’n gwenu?
Gofynnwch i’r plant i gau eu llygaid ac

adroddwch frawddegau sy’n cynnwys
teimladau gwahanol, e.e. yn drist, yn
gwenu, yn flin. Ydy’r plant yn gallu dyfalu
pa emosiwn sydd yn eich llais?

Defnyddiwch y drafodaeth i atgoffa’r plant
am hanes Iesu’n iacháu Bartimeus neu i
arwain at yr hanes.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

1. Hanes Bartimeus
Darllenwch yr hanes o’r Beibl neu o lyfr
perthnasol.

Cymhwyso

Gyda phlant iau, paratowch tri farc cwestiwn
mawr o flaen llaw a gofynnwch y cwestiynau
canlynol i’r plant:
 ‘Pam alwodd Bartimeus ar ôl Iesu?’
‘Pam fod Iesu eisiau iacháu Bartimeus?’
‘Sut oedd Iesu’n gallu ei iacháu?’

Gyda’r plant hÿn, defnyddiwch y daflen
waith sy’n cynnwys yr hanes gyda bylchau
i’w llenwi a’r tri chwestiwn uchod.

Pwysleisiwch:
Roedd gan Bartimeus ffydd yn Iesu - roedd
e’n credu bod Iesu’n gallu rhoi golwg iddo;

Roedd Iesu eisiau ei helpu – mae Iesu’n
caru pobl mewn angen, mae’n dangos tosturi
a gofal;

Roedd gan Iesu’r gallu i helpu, oherwydd
ef yw Mab Duw - mae Iesu’n rhannu nerth a
phþer Duw;

Roedd Bartimeus am ddilyn Iesu nawr–
mae bywyd Bartimeus wedi’i newid yn gyfan
gwbl.

2. Hanes ‘Torch Trust’
Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint o’r
GDd am hanes  Torch Trust - mudiad sy’n
bodoli i gefnogi  Cristnogion dall trwy
ddarparu adnoddau ysbrydol ar eu cyfer,
ynghyd â chyfleoedd i gyfarfod yn
gymdeithasol ac i gynnig cymorth ymarferol.

Neu, ceir cyfweliad gyda Roselyn, aelod o
un o gymdeithasau ‘Torch’ sy’n byw yn
Llandudno (yn Atodiad 4).

3. Hanes Louis Braille

Mae hanes Louis Braille ar gael ar ffurf
PowerPoint a Word ar y GDd.

Neu, defnyddiwch y linc canlynol i lawrlwytho
ffilm am Louis Braille. Mae’r ffilm ardderchog
yma’n para am 35 munud, felly efallai yr
hoffech ddangos rhan ohoni.

www.cnib.ca/en/living/braille/louis-braille/
Default.aspx

Ar ôl gwylio’r cyflwyniad, beth am ddefnyddio
un o’r gweithgareddau o’r daflen?



Iesu’r Meddyg  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2009 15

Oed 6 - 11
Iesu’r Meddyg: Marc 10: 46-52

SYNIADAU CREFFT

1. Cywaith Cyffyrddol
Nod y prosiect yw creu llun ar gyfer person
dall neu rywun sydd ag amhariad ar ei olwg,
ac felly bydd y lluniau’n rhywbeth i’w teimlo
yn hytrach nag i edrych arnynt.

Gellir creu lluniau unigol neu un darn o waith
gan y grþp cyfan. Efallai y byddai’n syniad i’r
plant dynnu llun syml i gychwyn gyda phob
siâp yn cael ei amlinellu gyda chortyn. Yna,
gellir llenwi’r siapiau gyda deunyddiau
gwahanol. Dyma rai enghreifftiau:

defnyddio cylchoedd neu amrywiaeth

o siapiau, wedi’u torri allan o gerdyn trwchus
a’u gosod ar gefndir i greu patrwm. Gellir
gludo siapiau ar ben ei gilydd er mwyn eu
gwneud i sefyll allan - fel mewn decoupage;

defnyddio cortyn mewn gwahanol

batrymau i lenwi’r amlinelliad, e.e. mewn
llinellau fertigol neu lorweddol, llinellau
troellog neu igam-ogam, mewn darnau
bychain.

2. Plac enw
Bydd angen darnau o gerdyn trwchus 10cm
x 25cm, llawer o fotymau, glud PVA, rhuban
neu wlân.

Gosodwch ddarn o ruban/gwlân mewn dau
dwll ar un ochr i’r cerdyn er mwyn hongian
y plac.  Gofynnwch i bob plentyn i ysgrifennu
eu henwau’n fawr ar ddarn o gerdyn ac i
ludo’r botymau dros y llythrennau.  Ar ôl
iddynt sychu bydd y plant yn gallu ‘teimlo’
siapiau’r llythrennau.

cerdyn o drwch gwahanol, darnau o fetel

neu bren, scriws, hoelion, bocsys ffoil dal
prydau parod, ffoil, gwellt yfed;

siapiau pasta, ffa sych, grawn;

defnydd gydag arwynebau gwahanol

iddynt, e.e. sidan, hesian, felfed, gwlân,
botymau, plu, ffwr;

gwahanol fathau o bapur - wedi eu plygu,

tyllog, haenog, papur sgleiniog, papur
crychlyd;
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL

Cwis
Bydd angen y daflen gwis, cerddoriaeth o ryw
fath, darnau o gerdyn – byddai hen focsys
grawnfwyd yn iawn, a gwobr i’r tîm buddugol.
Rhannwch y plant yn dimoedd.

Gosodwch y darnau o gerdyn o amgylch yr
ystafell, un darn ar gyfer pob plentyn namyn
un. Tra bod y gerddoriaeth yn chwarae, dylai’r
plant symud o amgylch yr ystafell a phan
roddir taw ar y gerddoriaeth, dylent geisio
sefyll ar ddarn o gerdyn. Mae’r plentyn sydd
heb gerdyn yn gorfod ateb cwestiwn o’r daflen
gwis. Os ydynt yn cynnig ateb cywir, cânt aros
yn y gêm. Os ydynt yn ateb yn anghywir, bydd
rhaid iddynt adael y gêm a chodi darn o
gerdyn o’r llawr.

Parhewch nes bod pob cwestiwn wedi ei ateb
a rhowch wobr i’r tîm gyda’r nifer fwyaf o
aelodau sy’n parhau ar y llawr.

Gêm
Bydd angen dwy neu dair hosan gyda 10
eitem o’r un fath ymhob un, e.e. creon, car
bach, llwy de, dis, darn o lego ayb. Hefyd,
cerddoriaeth o ryw fath.

Rhannwch y plant i ddau neu dri tîm, pob tîm
â hosan ac yn eistedd mewn cylch. Nid ydynt
i edrych i mewn i’r hosan. Tra bod y
gerddoriaeth yn chwarae, mae’r timoedd yn
pasio’r hosan o amgylch. Pan roddir taw ar y
gerddoriaeth, dylai’r person sy’n dal yr hosan
ymhob tîm geisio dod o hyd i’r eitem y
byddwch yn ei enwi a’i dynnu allan o’r hosan.
Y person cyntaf i ddod o hyd i’r eitem a’i
ddangos sy’n ennill pwyntiau i’w dîm/thîm.

Gellir defnyddio’r gêm i atgoffa’r plant am
hanes y dyn dall ac i annog y plant i ystyried
sut mae’r deillion yn dibynnu ar y synnwyr o
‘deimlo’.

Adnod
‘Dwi wedi dod fel golau i’r byd, fel bod dim
rhaid i’r bobl sy’n credu ynof fi aros yn y
tywyllwch’ - Ioan 12:46

Ysgrifennwch eiriau’r adnod, a’r cyfeiriad ar
falþnau. Darllenwch yr adnod sawl gwaith,
cyn chwalu un ohonynt. Adroddwch yr
adnod eto cyn chwalu un arall o’r balþnau.
Parhewch nes bod pob balþn wedi diflannu
a’r plant yn gallu adrodd yr adnod heb
gymorth gweledol o gwbl.
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Bywydau prysur
Bydd angen Beibl arnoch.

Atgoffwch y plant o ba mor brysur oedd bywyd
Iesu. Ydy’r plant yn gallu awgrymu beth
wnaeth Iesu ?

Efallai nad ydyn ni’n cerdded drwy’r wlad yn
dysgu neu’n iacháu fel Iesu, ond mae
gennym fywydau prysur hefyd.

Trowch i Marc 5:16 a’i darllen i’r plant. Roedd
Iesu’n treulio llawer o amser yn gweddïo er
ei fod mor brysur.

Mae hyn yn wers i ninnau - er ein bod yn
brysur, mae’n rhaid inni wneud amser i siarad
â Duw hefyd.

Gofynnwch i’r plant i wirfoddoli i feimio rhyw
weithgaredd ynglÿn ag ef. Ar ôl i weddill y grþp
gael cyfle i ddyfalu beth yw’r gweithgaredd,
gofynnwch i’r plant i blygu pen a gweddïwch
dros y plentyn sydd wedi meimio, e.e. ‘Diolch
Dduw am Cêt. Os gweli di’n dda, wnei di ofalu
amdani pan fydd hi’n mynd i’r clwb
gymnasteg. Helpa Cêt i gofio amdanat ti bob
amser. Amen.’

Efallai y byddai’r plant yn hoffi gweddïo dros
ei gilydd.

Barod i wrando
Bydd angen Beibl arnoch.

Trafodwch y gwahanol ffyrdd y byddwn yn eu
defnyddio i gadw mewn cysylltiad gyda phobl
eraill.

Mae Duw am inni ‘gadw mewn cysylltiad’ ag
ef hefyd. Pan fyddwn yn gweddïo, rydym yn
gwahodd Duw i ddod yn agos atom, i fod yn

Oed 6 - 11
Iesu’r Meddyg: Marc 10: 46-52

rhan o’n bywydau, yn rhoi cyfle i Dduw i
weithio ynom a thrwom. Does dim angen
ffôn, na phapur, na chyfrifiadur. Mae Duw’n
gallu darllen ein meddyliau, a phan fyddwn
yn meddwl am yr hyn yr ydym am ddweud
wrth Dduw, mae’n ein clywed yn syth.

Trowch i Salm 116:1 – dyma’n union a
ddywed Dafydd yn y salm.

Gwahoddwch y plant i ymateb i’r weddi
ganlynol gyda’r geiriau, ‘Diolch am wrando
arnom.’

Arglwydd, rydym am ddiolch i ti heddiw am
yr holl bethau da rydym yn eu mwynhau o
ddydd i ddydd.
‘Diolch am wrando arnom.’

Rydym am ddweud wrthyt am y pethau sy’n
ein poeni.
‘Diolch am wrando arnom.’

Ambell waith, rydym angen gofyn am dy
gymorth.
‘Diolch am wrando arnom.’

Dro arall, mae’n rhaid inni ddweud sori am
ein pechodau.
‘Diolch am wrando arnom.’

Rydym am ddweud wrthyt os bydd rhywbeth
gwych yn digwydd, neu rywbeth cas.
‘Diolch am wrando arnom.’

Diolch, Arglwydd, am wrando arnom bob
amser. Amen.
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DRAMA

AMSERLEN

Drama
1. Cynllunio a chreu CDd ar gyfer y deillion
Mae RNIB Cymru wedi cytuno i ddosbarthu
unrhyw gryno ddisgiau sy’n cael eu
cynhyrchu gan yr Ysgol Sul i’w haelodau,
felly, beth am fynd ati i gynllunio CDd ar gyfer
y deillion yn eich ardal chi?

Sut? Mae rhai peiriannau CDd yn recordio.

Neu, gellwch ddefnyddio gliniadur sydd â
rhaglen addas arno.

Neu, beth am drefnu ymweld â stiwdio’r RNIB
yng Nghaerdydd neu Fangor (cyfeiriadau
isod).

Danfonwch eich CDd i’r RNIB gan nodi enw
a chyfeiriad eich Ysgol Sul.

Cynnwys?
Caneuon, cyfweliadau, darlleniadau o’r Beibl,
hanesion Beiblaidd, gweddïau.

RNIB
Caerdydd
RNIB Cymru, Trident Court, East Moors
Road, Caerdydd, CF24 5TD
Ffôn: 029 2045 0440
Ebost: gwenda.fitzpatrick@rnib.org.uk

Bangor
RNIB Cymru, Canolfan Adnoddau, 325 Stryd
Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1YB
Ffôn:  01248 353 604
Ebost: nwsb.bangor@btconnect.com

Wythnos 1:
Cyflwyno’r Thema 1 neu 2,
Stori 1,
Dysgu’r Adnod,
Gweddi;

Wythnos 2:
Cyflwyno’r Thema 3,
Hanes Louis Braille,
Crefft, Gweddi;

Wythnos 3:
Cyflwyno’r Thema 4 neu Gêm ,
Hanes ‘Torch Trust’,
Gwaith Creadigol,
Cân.
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Llenwch y cylchoedd gyda lluniau addas. Yna, edrychwch ar eich lluniau a
dywedwch weddi o ddiolch am bopeth sydd ynddynt.

GwGwGwGwGweldeldeldeldeld

cyffwcyffwcyffwcyffwcyffwrddrddrddrddrddblasublasublasublasublasu

arogliarogliarogliarogliarogli

clclclclclywywywywywededededed
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Dyna syndod gafodd Bartimeus! Roedd Iesu wedi ei glywed yn gweiddi - a mwy na
hynny, roedd Iesu wedi ei iacháu. Neidiodd ar ei draed a dilyn Iesu - diwrnod
bythgofiadwy!

Dewch o hyd i’r geiriau yn y chwilair o hanes
Iesu’n iacháu Bartimeus.

Bartimeus Dall Iesu
Dafydd Jericho Nasareth
Rabbwni

Defnyddiwch y geiriau o’r chwilair i lenwi’r
bylchau:

Roedd  dyn  o’r  enw
…………………… yn  byw  yn
…………………….
Roedd  e’n  ………………
Clywodd fod ……………… o
…………………  yn  y  dre.
Galwodd  ar  ei  ôl  “Fab
…………….”
“Beth wyt  ti  eisiau?”
gofynnodd……………  wrtho.
“………………., dwi eisiau
gweld.”
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Beth sydd wedi digwydd i Bartimeus?

Rhestrwch cyn gymaint o bethau ag y gallwch am y pethau a newidiodd ym
mywyd Bartimeus o’r dydd hwnnw ymlaen.

Dyma groesair sy’n cuddio geiriau o’r hanes

AR DRAWS
2. Athro
7. Cafodd Iesu ei fagu

yma

I LAWR
1. Cartref Bartimeus
3. Mab Timeus
4. Gþr y gwyrthiau
5. Brenin o’r Hen

Destament
6. Methu gweld
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Dyddiad geni: …………………………

Man geni: ………………………

Gwaith ei dad  …………………………..

Sut aeth yn ddall:

Aeth i’r ysgol:

Beth ddysgodd yno:

Am beth mae Louis Braille yn enwog:

Ble mae Louis wedi’i gladdu:

Defnyddiwch y daflen wybodaeth o’r GDd neu’r Cyflwyniad
PowerPoint er mwyn creu Ffeil o Ffeithiau am Louis Braille.

Dewch o hyd i’r geiriau
canlynol o hanes Louis
Braille yn y chwilair:

BRAILLE
COUPVRAY
FFRAINC
PARIS
BARBIER
DAUGANT
BRADOL
SADLER
DEILLION
CYFFWRDD
DOTIAU
LLYTHYREN
BYSEDD
PANTHEON

Ffeil o Ffeithiau am Louis Braille
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Wythnos 1 (Marc 10:46-52)

Yn y sesiwn cyntaf, byddwn yn ystyried hanes
Iesu’n iacháu dyn dall o’r enw Bartimeus. Cawn
ddarganfod Bartimeus yn cydnabod Iesu fel y
Meseia, yn derbyn ei awdurdod ac yn
arddangos ffydd yn Iesu. Byddwn yn cael cyfle i
herio’r bobl ifanc i fod yn debyg i Bartimeus. Mae
gan Iesu’r un awdurdod heddiw, a’r un nerth i’n
cynorthwyo trwy anawsterau ein bywydau.

Cyflwyno’r Thema

1. Diwrnod yn fy mywyd
Rhowch ddarn o bapur a phensel i bawb a
gofynnwch i’r grþp i greu llinyn-amser sy’n
olrhain diwrnod cyffredin, un ai mewn lluniau neu
mewn brawddegau. Yna, treuliwch amser yn
edrych ar y llinyn-amser gan ystyried pa
weithgareddau fyddai’n anodd neu’n amhosibl
eu cyflawni petaech yn ddall. Esboniwch fod ein
hanes o’r Beibl heddiw yn adrodd sut y bu i Iesu
iacháu person dall a thrawsnewid ei fywyd.

2. Arwyr
Naill ai,
Gwyliwch ddarn o ffilm sy’n dangos arwr yn
defnyddio ei ddoniau uwch-naturiol i gynorthwyo
rhywun arall, e.e. Spiderman;

Neu,
Rhannwch y grþp yn dimoedd gyda phapur
newydd, papur lliw a thâp selo, a’u herio i greu
gwisg i ‘Arwr ’ - un adnabyddus, neu un
dychmygol.

Iesu’r Meddyg: Iacháu’r deillion (Marc 10:46-52, Ioan 9:35-41)

Yn y gyfres hon, byddwn yn ystyried rhai o hanesion Iesu’n iacháu, yn enwedig rhoi golwg i’r
deillion. Yn aml, mae Iesu’n defnyddio’r iachâd i dynnu sylw’r gwylwyr at ryw wirionedd
ysbrydol. Yn yr hanes yn Ioan 9, mae Iesu’n cymryd y cyfle i egluro natur dallineb ysbrydol
i’w wrandawyr. Yna, byddwn yn symud ymlaen i baratoi at y gwasanaeth diolchgarwch trwy
ystyried gwaith ‘Torch Trust’ - mudiad sy’n bodoli i ddarparu adnoddau ar gyfer Cristnogion
sy’n ddall neu sydd â diffygion ar eu golwg.

Yna, trafodwch pa Arwyr yr hoffent hwy fod a
pha ddoniau uwch-naturiol hoffent eu cael.

Trafodwch pa mor hawdd/anodd oedd y sialens
ac anogwch y grþp i ystyried bywyd person dall.
Esboniwch fod ein hanes o’r Beibl heddiw yn
adrodd sut y bu i Iesu iacháu person dall a
thrawsnewid ei fywyd. Roedd gan yr Arglwydd
Iesu allu oruwchnaturiol, oherwydd Ef yw Mab
Duw.

Darllen a deall yr hanes (Marc 10:46-52)

Bydd angen Beibl ar bawb, llun o Bartimeus (o
Atodiad 1) a phinnau ffelt lliw.

Darllenwch yr hanes a gofynnwch y cwestiynau
canlynol. Cewch nodi’r atebion o amgylch llun o
Bartimeus mewn gwahanol liwiau.

Beth alwodd Bartimeus Iesu yn adnod 47?
Mab Dafydd. Mae’r teitl yma’n dangos bod
Bartimeus yn cydnabod Iesu fel y Meseia - yr
un y byddai Duw yn ei ddanfon i fod yn Waredwr.
Roedd y proffwydi wedi sôn bod y Meseia yn
dod o linach/teulu Dafydd. Roedd Duw wedi
addo danfon person arbennig a fyddai’n delio â
phechod unwaith ac am byth. Byddai’r person
yma’n cael ei eneinio gan Dduw i gyflawni’r
gwaith angenrheidiol hwn.

Beth alwodd Bartimeus Iesu yn adnod 51?
Rabbwni, h.y. Athro. Roedd Bartimeus yn
cydnabod bod gan Iesu awdurdod, a’i fod ef yn
barod i ildio i awdurdod Iesu. Meddyliwch
amdanom yn gwrando ar ‘athrawon’ - nid o
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reidrwydd athrawon ysgol, ond rhywun sy’n
ceisio ein harwain a’n dysgu. Mae gan y bobl
hyn gymwysterau sy’n eu gosod mewn sefyllfa
o awdurdod - maen nhw’n gwybod yn well na
ninnau yn eu meysydd penodol ac rydym yn
barod felly i ildio iddynt. Mae Iesu’n gwybod yn
well na ninnau ymhob maes, i ddweud y gwir,
oherwydd mai Ef yw mab Duw. Felly, mae gan
Iesu awdurdod i’n dysgu a’n harwain.

Yn adnod 52, beth mae Iesu’n ei ddweud
sydd yn iacháu’r dyn? Ei ffydd. Ydy hyn yn
golygu bod Bartimeus wedi iacháu ei hun? Na,
Iesu iachaodd Bartimeus ond gall Iesu weld fod
gan Bartimeus ffydd ynddo. Mae Bartimeus yn
credu bod gan Iesu’r gallu fel Meseia Duw.

Cymhwyso
Gofynnwch y tri chwestiwn canlynol i’r grþp, gan
gyfeirio’n ôl at yr hyn yr ydych wedi nodi eisoes,
a nodwch eu hatebion:

Pe bai rhywun yn gofyn i chi ddisgrifio pwy
yw Iesu, beth fyddai eich ateb?

Ydyn ni’n ildio i awdurdod Iesu yn ein
bywydau ninnau? Beth yn union mae ‘ildio i
awdurdod Iesu’ yn ei olygu?

Ydych chi’n credu bod gan Iesu awdurdod
a nerth i wneud pethau rhyfeddol?

I grynhoi:
Mae Bartimeus yn esiampl gwerthfawr i ni, a
phan fyddwn yn wynebu amgylchiadau anodd,
bydd yn gymorth inni gofio esiampl Bartimeus:

Roedd Bartimeus yn cydnabod pwy oedd
Iesu, Y Meseia, y Gwaredwr. Rwyf yn gallu
adnabod Iesu fel fy Ngwaredwr hefyd a bod yn
sicr bod Iesu gyda mi trwy bopeth.

Roedd Bartimeus yn ildio i awdurdod Iesu;
weithiau, mae’n anodd deall pam fod pethau
drwg/annymunol yn digwydd i ni ac i bobl eraill.

Os byddwn yn cydnabod awdurdod Iesu fel Mab
Duw, gallwn ymddiried ei fod e’n deall popeth
a’i fod yn gweithio er ein lles ymhob peth.

Roedd Bartimeus yn credu. Yn aml, mae’r
Cristion yn gorfod dweud - ‘Dwi ddim yn deall
hyn Arglwydd, ond dwi’n ymddiried ynot ti. Dwi’n
credu yn dy allu di ac yn dy gariad di.’

Gweddïau
Bydd angen bocsys, Beiblau, darn o bapur a
phensel ar gyfer pob person.

Anogwch y bobl ifanc i feddwl am sefyllfa anodd
maen nhw ei wynebu ar hyn o bryd ac i ystyried
sut y gallent fod fel Bartimeus. Neu, gallent
feddwl am ryw hanes sydd yn y newyddion.
Edrychwch am yr adnod - Genesis 18:14a, a’i
darllen.

Gofynnwch i’r grþp i ysgrifennu gweddi am y
sefyllfa sydd ar eu meddyliau a’i gosod yn un
o’r bocsys. Gosodwch y bocsys, un ar ben y
llall, i greu tþr. Wrth adrodd yr adnod gyda’ch
gilydd, gadewch iddynt gymryd tro i fwrw’r tþr i
lawr.

Gweddïwch dros y grþp, am gymorth yr Ysbryd
Glân i fod yn debycach i Bartimeus, yn ymddiried
bod Iesu’n gallu ein cynorthwyo ymhob sefyllfa.
Neu, efallai yr hoffai un o’r bobl ifanc weddïo.

Gweithgaredd ychwanegol

’Tisho clywed jôc?
Bydd angen amrywiaeth o lyfrau jôcs.
Darllenwch rai o’r jôcs canlynol i’r grþp a
rhannwch y llyfrau iddyn nhw ddod o hyd i jôc i
rannu gyda gweddill y grþp.
‘Doctor, doctor, mae pobl yn mynnu fy
anwybyddu i.’ ‘Nesaf!’
‘Doctor, doctor, rwy’n teimlo fel pâr o
lenni.’‘Mae’n bryd i chi dynnu eich hun at eich
gilydd!’
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‘Doctor, doctor, rwy’n teimlo fel amlen drwchus.’
Bydda i gyda chi mewn jiffy!’
 ‘Doctor, doctor, mae gen i wynt ofnadwy.’ ‘Dyma
chi, cymerwch y barcud ‘ma!’
‘Doctor, doctor, d’oes gan fy nghi i ddim trwyn.’
‘Sut mae o’n ogleuo?’ ‘Ofnadwy!’

Wythnos 2 (Ioan 9)

Yn y sesiwn hwn, byddwn yn ystyried
dysgeidiaeth Iesu am ddallineb ysbrydol sy’n
cael ei gyflwyno ar ôl iddo iacháu dyn dall arall.
Ceir llawer mwy o fanylion yn yr hanes hwn nag
yn hanes Bartimeus, ond ceisiwn weld yn ystod
y wers bod Iesu’n gallu rhoi golwg naturiol ac
ysbrydol i bobl.

Cyflwyno’r Thema:

Gêm synhwyrau
Bydd angen amrywiaeth o eitemau i’r bobl ifanc
gael eu teimlo, arogli, clywed, blasu, gweld, a
sgarffiau fel mygydau.

Cadwch yr eitemau allan o olwg y bobl ifanc
mewn bagiau bach neu focs, oherwydd nod y
gêm yw i’r bobl ifanc ddyfalu yr hyn maent yn ei
deimlo, arogli, clywed, blasu neu ei weld. Dyma
rai awgrymiadau:
Teimlo: sbageti wedi’i goginio, ffa pôb oer;
Arogli: pâst dannedd, caws;
Clywed: agor pecyn o greision, torri bisged yn
ei hanner;
Blasu: cracer sych, lychee;
Gweld: casglwch ychydig o luniau o bobl enwog
o gylchgronau a dangoswch un darn o’r lluniau
yn unig.

Neu, beth am geisio cyflawni’r cwis isod o safle’r
BBC?
ht tp : / /www.bbc.co.uk/apps/ i f l /sc ience/
humanbody/quizengine

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Beiblau a chopi o Atodiad 5 - ‘Yn y
goleuni’.

Darllen Ioan 9:1-12, efallai yr hoffech wahodd
aelodau o’r grþp i ddarllen.
Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r grþp:

Am faint fu’r dyn yn ddall? Adnod 1 - ers ei eni.

Pam gyflawnodd Iesu’r wyrth hon? Adnod 3 - er
mwyn dangos Duw ar waith yn ei fywyd.

Beth wnaeth Iesu i’r dyn, a beth ddywedodd
wrtho? Adnod 6 a 7.

Beth oedd ymateb cymdogion y dyn? Adnod 8
a 9.

Beth mae Iesu’n galw ei hun yn adnod 5?

Trowch i’r Atodiad - ‘Yn y Goleuni’
1. Cwblhewch yr adran gyntaf:
Pa dasgau allwn ni eu cyflawni yn ystod y dydd?
Pa dasgau allwn ni eu cyflawni yn ystod y nos?

Cyfeiriwch yn ôl at y gêm gychwynnol a’r
anhawster gwybod beth oedd yno heb allu
gweld.

Beth mae golau yn ein galluogi ni i’w wneud?
Gweld.

2. Beth mae Iesu’n ei olygu wrth ddweud ei fod
yn Oleuni’r Byd?

Mae Iesu yn ein galluogi i weld beth sydd yn wir
am Dduw a beth sy’n wir amdanaf i.

Mae hyn yr un fath â dweud bod Iesu’n ein
galluogi i weld gwirioneddau ysbrydol.

Mae’r ffaith bod Iesu’n gallu rhoi golwg i’r dall yn
ein cyfeirio i ystyried bod Iesu’n gallu rhoi golwg
i ninnau i ddeall pethau ysbrydol.
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3. Chwiliwch am yr adnodau sydd wrth y groes
ac ysgrifennwch yr atebion o’u hamgylch.

Yn gyntaf, mae Iesu’n rhoi golau inni er mwyn
inni ddeall beth yw ystyr y Groes a beth sydd o’i
le rhyngom ni a Duw.

4. Ar ôl dod yn Gristion, mae Iesu, trwy’r Ysbryd
Glân a’r Beibl, yn rhoi golau inni er mwyn inni
ddeall mwy am Dduw ac am sut y dylem fyw i’w
blesio. Chwiliwch am yr adnodau sydd wrth ymyl
y Beibl i ddarganfod sut fath o fywyd mae Duw
am i’r Cristion fyw. Nodwch y prif bwyntiau ar y
daflen.

Gweddïau
Bydd angen blanced, torts a bocs gydag Atodiad
6 ynddo.

Eisteddwch o dan y flanced gyda’r dorts a’r bocs
sy’n cynnwys y gweddïau a’r adnodau o Atodiad
6. Mae’r bobl ifanc yn cymryd tro i ddarllen un
o’r gweddïau gyda chymorth y dorts. Esboniwch
wrth y grþp mai dyma, yn syml, y mae’r Ysbryd
Glân yn ei wneud wrth inni ddarllen y Beibl,
gwrando ar eraill yn esbonio’r Beibl neu weddïo
- mae’n rhoi golau er mwyn i ni ddeall yn well.
Heb gymorth yr Ysbryd Glân, mae’n amhosibl i
ni ddeall pethau ysbrydol - pethau sy’n ymwneud
â Duw - mewn ffordd real ac sy’n ein newid y tu
mewn.

Gweithgarwch ychwanegol
Beth am chwarae gêm sy’n gyfarwydd i’r grþp,
ond gyda phawb yn gwisgo mwgwd?

Neu, ceisiwch ddod o hyd i’r gêm ‘Operation’
am ychydig o hwyl i orffen y sesiwn.

Wythnos 3

Yr wythnos hon byddwn yn treulio amser yn
ystyried hanes Louis Braille a’r cyfraniad
amhrisiadwy y mae ei system ddarllen wedi ei

wneud ar gyfer bobl ddall. Hefyd, byddwn yn
dysgu am ‘Torch Trust’, cymdeithas sy’n bodoli i
gefnogi Cristnogion dall ac sy’n paratoi
adnoddau ar eu cyfer. Bydd y gwaith yn arwain
at baratoi ar gyfer y Gwasanaeth Diolchgarwch
a fydd yn canolbwyntio ar ddiolch i Dduw am
ein cyrff ac am yr arbenigwyr sy’n gofalu
amdanom.

Cyflwyno’r Thema:

Gêm ‘mwgwd y dall’
Dangoswch wobr ddeniadol i’r grþp a’i gosod
rhywle yn yr ystafell, o fewn cyrraedd. Yna,
gofynnwch am 2 wirfoddolwr i estyn y wobr -
gan wisgo sgarff fel mwgwd dros eu llygaid!
Gosodwch y mygydau a throi’r gwirfoddolwyr
cyn eu gollwng i chwilio am y wobr. Os bydd
angen, ar ôl ychydig, cewch roi cliwiau iddynt er
mwyn eu cynorthwyo.

Trafodwch pa mor hawdd/anodd oedd y sialens
ac anogwch y grþp i ystyried bywyd person dall.

Cyflwyno hanes Louis Braille a’r Torch Trust
Trwy’r gemau rydym wedi eu chwarae yn
ddiweddar, rydym wedi cael profiad o fod methu
gweld yn iawn, ond mae’n anodd iawn i bobl
nad ydynt yn adnabod rhywun dall i wir ddeall
sut beth yw bod yn ddall.
Mae gan bobl ddall anghenion arbennig ac mae
llyfrau Braille yn un adnodd pwysig iawn iddynt
ac mae’r Torch Trust yn cynhyrchu adnoddau
Braille i gynorthwyo Cristnogion yn eu bywydau
ysbrydol.

Ceir cyflwyniadau PowerPoint ar hanes
Louis Braille a’r Torch Trust ar y GDd;

Defnyddiwch y linc ganlynol i lawrlwytho
ffilm am Louis Braille. Mae’r ffilm ardderchog hon
yn para am 35 munud, felly efallai yr hoffech
ddangos ran ohoni.
www.cnib.ca/en/living/braille/louis-braille/
Default.aspx
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Cewch fwy o wybodaeth ar wefan yr RNIB:
www.rnib.org.uk  neu  www.torchtrust.org

Gweithgarwch ymarferol
1. Creu Cywaith Cyffyrddol
Nod y prosiect yw creu llun ar gyfer person dall
neu rywun sydd ag amhariad ar ei olwg, ac felly
bydd y lluniau yn bethau i’w teimlo yn hytrach
nag i edrych arnynt.
Gellir creu lluniau unigol neu un darn o waith
gan y grþp cyfan. Gellir tynnu llun syml i
gychwyn gyda phob siâp yn cael eu hamlinellu
gyda chortyn. Yna, gellir llenwi’r siapiau gyda
deunyddiau gwahanol. Dyma rai enghreifftiau:

cerdyn o drwch gwahanol, darnau o fetel
neu bren, scriws, hoelion, bocsys ffoil dal
prydau parod, ffoil, gwellt yfed
siapiau pasta, ffa sych, grawn
defnyddiau gydag arwynebau gwahanol,
e.e. sidan, hesian, felfed, gwlân, botymau,
plu, ffwr
gwahanol fathau o bapur - wedi eu plygu,
gyda thyllau, mewn haenau, papur
sgleiniog, papur crychlyd
defnyddio cylchoedd neu amrywiaeth o
siapiau, wedi’u torri allan o gerdyn trwchus
a’u gosod ar gefndir i greu patrwm. Gellir
gludo siapiau ar ben ei gilydd er mwyn eu
gwneud i sefyll allan - fel mewn decoupage
defnyddio cortyn mewn gwahanol
batrymau i lenwi’r amlinelliad, e.e. mewn
llinellau fertigol neu lorweddol, llinellau
troellog neu igam-ogam, mewn darnau
bychain.

2. Plac enw
Bydd angen darnau o gerdyn trwchus 10cm x
25cm, llawer o fotymau, glud PVA, rhuban neu
wlân.

Gosodwch ddarn o ruban/gwlân mewn dau dwll
ar un ochr o’r cerdyn er mwyn hongian y plac.
Gofynnwch i bob plentyn ysgrifennu eu

henwau’n fawr ar ddarn o gerdyn ac i ludo’r
botymau dros y llythrennau.  Ar ôl sychu bydd y
plant yn gallu ‘teimlo’ siapiau’r llythrennau.

3. Llyfr plentyn
Edrychwch ar wefan www. clearvisionproject.org
am syniadau sut i greu llyfr cyffyrddol.

4. CDd i’w ddosbarthu i bobl ddall
Mae’r RNIB wedi cytuno danfon unrhyw Gryno-
ddisgiau mae’r Ysgolion Sul yn eu cynhyrchu
i’w haelodau, felly, beth am fynd ati i recordio
CDd fel dosbarth?

Gweler yr Adran 6-11: Drama, am fanylion a
syniadau am beth i’w gynnwys.

Gweddïau
Gweddïau o ddiolch am ein synhwyrau, yn

enwedig y gallu i weld.

Gweddïau dros waith Torch Trust, wrth
iddynt baratoi deunyddiau Cristnogol a cheisio
cefnogi Cristnogion dall.

Gweddïau dros bobl ddall a’u teuluoedd.
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Bartimeus

Bartimeus Bartimeus

Bartimeus
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Taflen Gwis

1. Beth wnaeth Duw ar ôl creu popeth?
Gorffwys

2. Beth ddywedodd Duw bob tro yr edrychodd ar y pethau yr oedd wedi eu creu?
Da iawn

3. Sawl llyfr sydd yn yr Hen Destament?
39

4. Sawl Testament sydd?
2

5. Beth oedd enw gwraig Abraham?
Sara

6. Beth oedd oed Abraham pan anwyd ei fab Isaac?
100

7. Sawl gwaith gwnaeth Pedr wadu adnabod Iesu?
Tair gwaith

8. Pa aderyn glywodd Pedr yn canu?
ceiliog

9. Sawl pla danfonodd Duw ar bobl yr Aifft cyn i’r Pharo ollwng ei bobl yn rhydd?
10

10. Pa fôr groesodd pobl Dduw wrth dianc o’r Aifft?
Y Môr Coch
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Atodiad 5
Iesu’r Meddyg: Marc 10: 46-52
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Diolch Iesu am gymryd y
gosb am fy mhechod i

Diolch Iesu am gymryd fy
mhechod i ffwrdd

Diolch Iesu am roi dy fywyd
yn aberth

Diolch Iesu am wneud hi’n
bosibl i ni gael perthynas
gyda Duw

Diolch Iesu am roi dy hun o
dan felltith y gyfraith

Daeth Crist Iesu i’r byd i
achub pechaduriaid1
Timotheus 1:5

Wele Oen Duw sy’n cymryd i
ffwrdd bechodau’r byd
Ioan 1:29

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.
Ioan 3:16

Ond dangosodd Duw i ni
gymaint mae’n ein caru ni
trwy i’r Meseia farw drosom
ni pan roedden ni’n dal i
bechu yn ei erbyn!
Rhufeiniaid 5:8

Dwi wedi dod i roi bywyd i
bobl, a hwnnw’n fywyd ar ei
orau.
Ioan 10:10
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Mae’n gwneud synnwyr i ni!

Thema’r gwasanaeth hwn yw ‘Diolch am ein synhwyrau’, a byddai’n braf cynnwys y
gynulleidfa gyfan yn y paratoadau ar gyfer y gwasanaeth.

Dyma rai pwyntiau i’w hystyried ymlaen llaw:
Os ydych yn gwneud casgliad arbennig yn ystod y Gwasanaeth bydd rhaid dewis pa elusen a
fydd yn derbyn eich casgliad.
Mae’r plant a’r bobl ifanc wedi cael cyfle i ystyried gwaith ‘Torch Trust’, mudiad sy’n  bodoli i
ddarparu adnoddau i Gristnogion dall, yn y wlad hon a thramor. Maen nhw’n dibynnu’n llwyr ar
roddion gan unigolion ac eglwysi. Cewch mwy o wybodaeth am y mudiad ar www.torchtrust.org
neu o’r GDd sy’n dod gyda’r gwerslyfr hwn.
Efallai yr hoffech ddanfon eich casgliad at RNIB Cymru neu, at Cytun at brosiect Beibl Cymraeg
Braille neu, at elusen arall o’ch dewis.
Beth bynnag y byddwch yn ei benderfynu, bydd hi’n bwysig gadael i bawb wybod cyn y
gwasanaeth. Os ydych am ddefnyddio amlenni arbennig, cofiwch ystyried a os bydd angen eu
dosbarthu ymlaen llaw, neu wrth i bobl cyrraedd y Gwasanaeth.
Beth am greu arddangosfa sy’n cyfleu’r 5 synnwyr, gyda gwahanol grwpiau o’r aelodau’n gyfrifol
am baratoi ar gyfer pob un ohonynt?
Efallai byddai’n bosibl cael rhai o’r gynulleidfa, gan gynnwys rhai o’r plant a’r bobl ifanc, i ffurfio
‘band’ i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth.
Yn ystod y Gwasanaeth, caiff y plant a’r bobl ifanc gyfle i gymryd rhan ond bydd angen paratoi
ymlaen llaw, gyda phob dosbarth/grþp yn gyfrifol am gyflwyno un o’r adrannau canlynol am un o’r
synhwyrau. Braslun o’r cyflwyniad yn unig sy’n cael ei gynnwys - cewch drafod cynnwys y
cyflwyniad gyda’r plant a’r bobl ifanc, gan ddefnyddio eu syniadau a’u hawgrymiadau.

Cyflwyno’r Thema
Bydd angen amrywiaeth o fferins mewn bag swnllyd i rannu gyda’r gynulleidfa wrth iddynt
gyrraedd y gwasanaeth. Os yw’n bosibl, dewiswch rai sydd ag arogl cryf, e.e. marshmallows.
Byddai’n ddefnyddiol cael enwau’r 5 synnwyr i’w harddangos, ac mae rhai ar gael ar y GDd mewn
ffurf PowerPoint a Word.

Wrth ichi groesawu pawb i’r gwasanaeth, gofynnwch a oeddent wedi mwynhau’r fferen?
Esboniwch y byddwn yn diolch i Dduw yn y gwasanaeth heddiw am ein synhwyrau - ac wrth i ni
gymryd y fferen a’i bwyta rydym wedi defnyddio ein synhwyrau i gyd! Rydym wedi ‘teimlo’r’ fferen
wrth ei estyn o’r pecyn a’i roi yn ein ceg; rydym wedi ‘clywed’ sþn y papur a sþn y cnoi; rydym
wedi ‘gweld’ y fferen wrth i ni edrych i mewn i’r bag; rydym wedi ‘arogli’r’ fferen, ac wrth gwrs,
rydym wedi ‘blasu’r’ fferen wrth ei bwyta.
Dangoswch y 5 synnwyr, un ar y tro, gan holi’r gynulleidfa sut y maent wedi defnyddio’r synhwyrau
cyn dod i’r capel heddiw.
Offrymwch weddi fer yn diolch i Dduw am ein synhwyrau a cheisio presenoldeb a chymorth yr
Ysbryd Glân yn y gwasanaeth heddiw wrth inni geisio moli Duw.

Gweddi: Ar ddechrau ein gwasanaeth heddiw rydym am droi oddi wrth bopeth arall i edrych arnat
ti Arglwydd. Rwyt ti’n haeddu derbyn mawl ein calonnau. Rwyt ti’n deilwng i dderbyn addoliad ein
calonnau.
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Darlleniad: Salm 95:1-7

Emyn o fawl ac addoliad

Cyflwyniadau gan y plant a’r bobl ifanc
Bydd pum cyflwyniad i gyd, un ar gyfer pob un o’r synhwyrau a bydd angen trafod gyda’r plant a
pharatoi ymlaen llaw. Efallai yr hoffech rannu’r plant i grwpiau fel bod gwahanol grwpiau’n paratoi
ar gyfer un o’r synhwyrau yn unig. Neu, gellir rhannu’r gwaith rhwng y gwahanol ddosbarthiadau.
Hefyd, bydd angen iddynt ffurfio gweddi sy’n gysylltiedig â’r synnwyr maen nhw’n ei drafod yn
benodol.

Bydd pob cyflwyniad yn dilyn yr un patrwm:
y plant i gyflwyno yr hyn maent wedi’u paratoi
cyfle i’r gynulleidfa ymateb (ond mewn ffyrdd gwahanol)
gweddïau gan y plant yn diolch; yn ceisio bendith Duw ar y rhai na allant weld/clywed, nad

ydynt yn teimlo cariad a gofal/sy’n brin o fwyd; dros y rhai sy’n ceisio dod â chymorth i’r anghenus.

1. Diolch am gael clywed
Cyfraniad y plant

Anogwch y plant i feddwl am yr hyn y gallant glywed a’r hyn y maent yn hoffi gwrando arno - neu
ddim! Gellir tynnu llun neu ddod ag eitem berthnasol i ddangos yn ystod y gwasanaeth, e.e. ‘Dwi
mor falch fy mod i’n medru gwrando ar gerddoriaeth’, ‘Fy hoff grþp i yw....’ (dangos llun o’r grþp),
‘Dwi’n falch hefyd fod gen i ipod – nawr dwi’n gallu gwrando ar fy ngherddoriaeth ymhob man, hyd
yn oed ar y bws i’r ysgol yng nghanol sþn y plant’.

I’r gynulleidfa gyfan: Paratowch GDd o flaen llaw sy’n cynnwys amrywiaeth eang o gerddoriaeth a’i
chwarae, neu gofynnwch i’r band chwarae.
Gweddïau: Gwahoddwch y plant i ddarllen eu gweddïau.

2. Diolch am gael arogli
Cyfraniad y plant: Unwaith eto, anogwch y plant i ystyried yr hyn y maent yn hoffi eu harogli – neu
ddim! Eto, cânt dynnu llun neu ddod ag eitem berthnasol i ddangos yn ystod y gwasanaeth.

I’r gynulleidfa gyfan: Cwis - ‘nabod yr arogl’. Casglwch amrywiaeth o eitemau (tua 10) sydd ag
arogleuon cryf a’u cuddio mewn bagiau brown neu focsys ar wahân. Bydd angen papur a phensel
ar gyfer pob cystadleuydd.
Gofynnwch am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn y cwis a’u gwahodd i arogli’r eitemau, un ar y tro, ac
i ysgrifennu beth maen nhw’n credu sydd yno. Rhowch wobr i’r person sy’n dyfalu’r nifer fwyaf o
eitemau’n gywir.
Gweddïau: Gwahoddwch y plant i ddarllen eu gweddïau.

3. Diolch am gael teimlo
Cyfraniad y plant; Unwaith eto, anogwch y plant i ystyried beth maen nhw’n hoffi eu ‘teimlo’ – neu
ddim! Eto, cânt dynnu llun neu ddod ag eitem berthnasol i ddangos yn ystod y gwasanaeth.

I’r gynulleidfa gyfan: Anogwch y gynulleidfa i edrych o’u hamgylch ac i sylwi ar y gwahanol
ddeunyddiau sydd yn yr adeilad ac arnyn nhw eu hunain.
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Gwahoddwch bawb i ysgwyd llaw – neu i roi cwtsh!! – i rywun cyfagos. Mae’r ffaith ein bod yn
gallu teimlo pethau a phobl yn dod ag hapusrwydd a chysur inni.
Gweddïau: Gwahoddwch y plant i ddarllen eu gweddïau.

4. Diolch am gael blasu
Cyfraniad y plant: Unwaith eto, anogwch y plant i ystyried beth maen nhw’n hoffi eu ‘blasu’ – neu
ddim! Byddai’n dda petai’r plant yn dod â’u hoff fwydydd i’r gwasanaeth i’w dangos!

I’r gynulleidfa gyfan: Paratowch blatiau o fwyd i’w rhannu – gyda ffrwyth, cracyrs, cacen, bara.
Efallai yr hoffech wahodd rywrai o’r gynulleidfa i baratoi ac i rannu’r bwyd.

Gweddïau: Gwahoddwch y plant i ddarllen eu gweddïau.

5. Diolch am gael gweld
Cyfraniad y plant; Unwaith eto, anogwch y plant i ystyried beth maen nhw’n hoffi eu ‘gweld’ – neu
ddim! Eto, cânt dynnu llun neu ddod ag eitem berthnasol i ddangos yn ystod y gwasanaeth, e.e.
‘Dyma fy ‘sgidiau pêl droed. Dwi wrth fy modd yn chwarae pêl droed. Byddai’n amhosibl i mi
chwarae heb allu gweld. Ni fyddwn yn gallu gwylio......... (hoff dîm) yn chwarae chwaith’.
I’r gynulleidfa gyfan: Defnyddiwch cyflwyniad PowerPoint sy’n cynnwys llawer o luniau o fyd
natur neu, treuliwch amser yn edrych ar yr arddangosfeydd (os bydd rhai wedi’u paratoi).
Gweddïau: Gwahoddwch y plant i ddarllen eu gweddïau.

Cyflwyniad Bartimeus
Mae’r rhan yma o’r gwasanaeth yn cysylltu thema’r gwasanaeth gyda’r gwaith y mae’r plant wedi
ei wneud yn ystod y gwersi Ysgol Sul am Bartimeus. Cewch ddewis beth i’w cynnwys yn ôl y
gwaith sydd wedi ei wneud.

Darlleniad: Marc 10:46-52
Plant Iau i ganu/adrodd rhigwm
Cyflwyno’r gwaith crefft
Cyflwyno’r cryno ddisg ar gyfer aelodau’r RNIB– y rheswm dros ei gynhyrchu a gwrando ar

ychydig o’i chynnwys.

Cyflwyno’r achos a fydd yn derbyn eich casgliad
Ceir gwybodaeth am ‘Torch Trust’ ar ffurf cyflwyniad PowerPoint ar y GDd, neu
Cael siaradwr o’r elusen o’ch dewis, neu
Cael rhywun o’r gynulleidfa i gyflwyno’r achos.

Gweddi gynulleidfaol: Gofynnwch i un person i arwain y gweddïau, gyda saib ar ôl pob cymal er
mwyn i’r gynulleidfa gael cyfle i ymateb yn ddistaw.

‘Diolch, O Dad, am y cyfle heddiw i gofio pa mor anhygoel yw ein cyrff.
Diolch am bopeth yr ydym yn mwynhau o ddydd i ddydd.
Helpa ni i beidio â chymryd dy roddion yn ganiatáol ac i fod yn ddiolchgar ac yn hael.

Cofiwn heddiw am bobl ein gwlad sy’n byw gydag anableddau, a’u teuluoedd.
Cofiwn hefyd am y rhai sy’n gweithio er lles pobl anabl.
Diolch yn arbennig am yr Arglwydd Iesu Grist, a roddodd ei fywyd er mwyn i ninnau gael
bywyd tragwyddol.’ Amen


