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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: Joseff yn yr Aifft

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 1: stori 5

Joseph in Egypt neu Joseph’s Reunion:
Animated Stories from the Bible –
Nest Entertainment.
Ar gael o www.amazon.co.uk

The Bible – Joseph (1995)
Joseph – King of Dreams (2000)
Joseph and the amazing technicolour dream
coat (DVD 1999)
VeggieTales ‘The Ballad of Little Joe’ hefyd ar
gael o amazon.co.uk

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori
Pam fod Pharo mewn Penbleth?
Cyhoeddiadau’r Gair 99c

Hanes y Creu:
Beiblau Lliw
Beibl Bach i Blant:  Rhifau 8 a 9
Beibl Lliw y Plant, tud. 56-65
Beibl Lliw y Teulu, tud. 16
Beibl y Plant Lleiaf, tud. 46
Y Beibl Graffig: Hanes Joseff

Oes gennych chi system “Sat Nav” yn eich car? Roedd un gennym ni tan yn ddiweddar
(cafodd ei ddwyn o’r car!). Mae’n rhaid imi gyfaddef fy mod i braidd yn ddiamynedd gyda’r
peiriant bach yn siarad drwy’r amser mewn llais bach “pwysig” nes inni ddiffodd y swits sþn.
Ers hynny, dwi wedi gweld rhinweddau’r teclyn rhyfeddol sy’n gadael imi wybod ble mae’r
camerâu cyflymdra, faint o’r gloch dwi’n debygol o gyrraedd a ble mae’r toiledau agosaf. Ond
y cysur mwyaf yw gwybod bod rhywun neu rywbeth ar wahân i mi yn gwybod y ffordd ac na
fyddaf yn mynd ar goll.

Yn hanes Joseff, rydym yn gweld sut mae Duw’n gwireddu Ei gynllun ar gyfer Ei bobl,
disgynyddion Abraham. Cafodd Abraham addewidion mawr gan Dduw: addewid am wlad
newydd yn gartref iddo, am fab, am ddisgynyddion dirifedi a fyddai’n sianel i fendith Duw
gyrraedd yr holl fyd, ac am berthynas arbennig a phersonol.

Mae hanes Joseff yn ein hatgoffa bod hyd yn oed pobl Dduw yn wynebu anawsterau a
phroblemau. Roedd bywyd teuluol cynnar Joseff yn un anodd. Roedd gan ei dad blant o sawl
“priodas” ond Joseff oedd ffefryn ei dad, fel ag y mae’r hanes cyfarwydd am “y gôt amryliw” yn
datgelu. Felly, profodd Joseff ffafriaeth ei dad ar yr un llaw ond cenfigen a chasineb ei frodyr ar
y llaw arall. Mae ei hanes yn darllen fel ffilm gyfoes: mae’n cael ei werthu i gaethwasiaeth; ei
ddyrchafu i reoli tÿ un o ddynion cyfoethocaf a dylanwadol yr Aifft; ei demtio gan wraig ei feistr;
ei gyhuddo ar gam; ei garcharu; ei “ddarganfod” gan Pharo a’i ddyrchafu i fod yn un o reolwyr
yr Aifft!

Mae teulu Joseff, teulu addewidion Duw, yn cael eu hachub drwy Joseff. Byddent yn
sicr o fod wedi trengi oni bai eu bod wedi cael bwyd a lloches yn yr Aifft o dan law
cydymdeimladol y Pharo.

Byddwn yn ceisio arwain y plant lleiaf i ystyried gofal Duw dros Joseff trwy gydol ei
fywyd. Gyda’r plant oed cynradd, byddwn hefyd yn trafod rhai o’r problemau a wynebodd
Joseff, gan gynnwys cenfigen, ffafriaeth a themtasiwn a cheisio eu hannog i droi at Dduw, er
yn ifanc, am gymorth a nerth ym mhob sefyllfa. Dyma’r themâu y byddwn yn eu dilyn gyda’r
bobl ifanc hefyd. Gobeithiwn a gweddïwn y byddant yn dod i’r man lle byddant yn gallu
ymddiried bod Duw yn ffyddlon i’w bobl doed a ddelo. Er ein bod yn siþr o brofi anawsterau a
throeon ... gallwn fod yn sicr bod Duw yn gwybod y ffordd y mae wedi’i baratoi o’n blaenau, y
bydd Ef gyda ni bob cam ac na awn ar goll. Sy’n dod â ni yn ôl at y system “Sat Nav”! Daw’r
arweiniad o’r nef!
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Oed Meithrin – 5
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

AMSER CHWARAE

Amcanion:
I gyflwyno hanes Joseff;

I weld gofal Duw dros Joseff a’i deulu.

1. Gêm gwisgo i fyny
Bydd angen amrywiaeth o ddillad mewn bag
arnoch, gan geisio cynnwys dillad sy’n perthyn i
berson penodol, e.e. het plismon, adenydd
tylwyth teg, ffedog mam ac ati, a chwaraewr
CDd.
Eisteddwch mewn cylch gyda’r bag o’ch blaen.
Esboniwch wrth y plant eich bod yn mynd i
chwarae gêm gwisgo i fyny.  Byddwch yn pasio’r
bag o amgylch y cylch a bob tro y bydd y
gerddoriaeth yn distewi, bydd y person sy’n dal
y bag yn estyn rhywbeth o’r bag a’i wisgo.
Parhewch i chwarae nes bod pawb wedi cael
sawl eitem i’w gwisgo.  Trafodwch yr hyn y mae’r
plant yn eu gwisgo. Nodwch yr eitemau sy’n
perthyn i rywun arbennig, e.e. “Edrychwch ar
esgidiau Dion. Pwy sy’n gwisgo esgidiau fel
hyn?” Esboniwch y byddwn yn clywed hanes am
rywun a gafodd ddillad arbennig yn ein stori wir
o’r Beibl heddiw.

2. Adeiladu pyramid
Bydd angen swp o gwpanau plastig arnoch.
Dangoswch i’r plant sut y gellir adeiladu pyramid
gyda’r cwpanau.  Rhowch gwpanau i’r plant a
gofynnwch iddynt adeiladu pyramid eu hunain.
Gofynnwch i’r plant pa siâp ydy pyramid. Oes
yna bethau eraill yn yr ystafell sydd yn siâp
triongl? Dangoswch luniau o’r pyramidiau i’r plant
(mae rhai ar gael ar y CDd sy’n dod gyda’r
gwerslyfr). Esboniwch fod y pyramidiau wedi  eu
hadeiladu llawer o flynyddoedd yn ôl yng Ngwlad
yr Aifft.  Efallai bydd y plant yn ’nabod rhywun
sydd wedi bod yn yr Aifft ar wyliau. Yn ein stori
wir o’r Beibl heddiw, byddwn yn clywed am rywun
a aeth i fyw yng Ngwlad yr Aifft.

3. Gyrfa chwilod syml
Bydd angen copi o Atodiad 1 arnoch, dîs a
chreon du i bob plentyn.
Mae’r plant yn cymryd eu tro i daflu’r dîs.
Maent yn lliwio’r darn o’r chwilen sy’n
cyfateb â’r rhif sy’n ymddangos ar y dîs.
Esboniwch wrth y plant fod y gêm hon yn
debyg iawn i gêm a gafodd ei chwarae yng
Ngwlad yr Aifft,  gwlad bell, amser maith yn
ôl. Byddwn yn clywed hanes  gwir o’r Beibl
am ddyn a aeth i fyw yn yr Aifft.

4. Casglu’r grawn
Paratowch tua ugain o “hadau” grawn
papur a’u cuddio o amgylch yr ystafell cyn
i’r plant gyrraedd. Rhowch rywfaint o
smotiau, rhwng 1 a 5, ar gefn pob hedyn.
Byddai’n dda cael ychydig o rawn/gwenith
i ddangos i’r plant ac efallai amrywiaeth o
fwydydd perthnasol, e.e. bisgedi, bara,
grawnfwyd.
Gofynnwch i’r plant chwilio am hedyn yn
eu tro ac i gyfri faint o smotiau sydd arno.
Gadewch iddynt gael sawl tro i chwilio ac i
gyfri, gyda help. Faint o smotiau sydd
ganddyn nhw i gyd? Trafodwch pam fod
ffermwyr yn tyfu grawn a’r amrywiaeth o
fwydydd sy’n cael eu gwneud o flawd.
Byddai’n anodd i ni fyw heb rawn. Yn ein
stori wir o’r Beibl heddiw, byddwn yn clywed
sut oedd Joseff yn helpu’r bobl mewn adeg
pan nad oedd y grawn wedi tyfu oherwydd
nad oedd hi wedi bwrw glaw.
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Oed Meithrin – 5
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

AMSER STORI

Yn ystod yr amseroedd stori bydd y plant yn
defnyddio’r pyped a grëwyd yr wythnos
gyntaf. Byddai’n syniad cael rhai wrth gefn
yn barod ar gyfer yr ail/drydedd wythnos i’r
plant sydd wedi methu’r sesiwn gyntaf.

1. Stori gyda phyped: Joseff a’i gôt amryliw
(wedi’i selio ar Genesis 37)
Bydd angen y “pypedau” o Amser Creadigol
1 arnoch. Gadewch i’r plant ddal eu pypedau
tra byddwch yn adrodd y stori. Gofynnwch i’r
plant dynnu dillad y pyped cyn cychwyn y
stori, wedyn, gallant osod y gôt yn ôl ar yr
adeg perthnasol yn y stori. Dechreuwch drwy
ofyn i’r plant os ydynt wedi cael dillad newydd
yn ddiweddar. Gofynnwch i un o’r plant sydd
â brawd neu chwaer sut maent yn teimlo os
yw ei brawd/chwaer yn cael rhywbeth newydd
a dydyn nhw ddim. Sut oedd Joseff yn teimlo
pan gafodd gôt mor arbennig gan ei dad?
Trowch y pyped i weld ei wyneb hapus.
Esboniwch wrth y plant fod brodyr Joseff yn
anhapus iawn oherwydd nad oeddent wedi
cael côt arbennig gan eu tad. Esboniwch pa
mor flin yr oeddent a sut y bu iddynt daflu
Joseff i bwll dwfn cyn ei werthu i’r dynion a
oedd yn teithio heibio ar y ffordd i wlad yr Aifft.
Trowch y pyped i weld wyneb trist Joseff.
Trafodwch sut oedd Joseff yn teimlo o ddeall
nad oedd ei frodyr yn ei hoffi, a chael ei daflu
i bwll, a chael ei werthu i ddynion diarth?
Trwy’r cwbl roedd Duw yn edrych ar ôl Joseff.

2. Joseff yn nhÿ Potiffar
(yn seiliedig ar Genesis 39, 40)
Unwaith eto, bydd y plant angen eu pypedau.
Paratowch ddillad carpiog a thiwnig plaen ar
gyfer bob pyped ymlaen llaw, trwy styffylu
stribedi o bapur/defnydd ar ddarnau o ruban
a fydd yn ddigon hir i glymu o amgylch
gyddfau’r pypedau.

Dechreuwch drwy atgoffa’r plant o’r hanes
blaenorol. Gallwch wneud hyn wrth
ddosbarthu’r pypedau. Disgrifiwch sut y bu i
frodyr Joseff dynnu ei gôt hardd cyn ei werthu
(gofynnwch i’r plant dynnu côt Joseff). Nawr,
dim ond carpiau oedd gan Joseff. Clymwch y
dillad carpiog amdano gyda’r wyneb trist yn y
golwg. Aeth y dynion â Joseff i wlad yr Aifft a’i
werthu i ddyn pwysig o’r enw Potiffar. Roedd
gan Potiffar dÿ mawr, crand â llawer o bobl
yn gweithio iddo - yn coginio, yn glanhau, yn
edrych ar ôl yr ardd ayyb.  Gweithiodd Joseff
yn galed iawn i Potiffar ac roedd Potiffar yn
gwybod bod Joseff yn caru Duw a bod Duw
yn gofalu amdano. Rhowch y tiwnig arno a
dangoswch yr wyneb hapus. Roedd Potiffar
yn hapus iawn gyda gwaith Joseff.
Gofynnodd i Joseff ofalu am bopeth yn ei dÿ.
Trwy’r cwbl, roedd Duw yn edrych ar ei ôl.
Noder na fyddwn yn trafod hanes gwraig
Potiffar o gwbl gyda’r plant iau.

3. Joseff yn helpu’r Pharo
(yn seiliedig ar Genesis 41-46)
Cofiwch baratoi dillad y pyped ar gyfer y stori
heddiw cyn cychwyn ar y stori. Gadewch i’r
plant wisgo eu penwisgoedd yn ystod y stori
hefyd.
Unwaith eto, dechreuwch drwy atgoffa’r plant
am yr hanes blaenorol. Dangoswch un o’r
pypedau sy’n gwisgo côt amryliw a
gofynnwch i’r plant pwy yw’r person a pham
bod ganddo ddillad mor smart? Wedyn,
tynnwch y gôt oddi ar y pyped a’i wisgo â’r
carpiau, gan ofyn pam fod Joseff yn gorfod
eu gwisgo. Atgoffwch y plant am hanes Joseff
yn gweithio i Potiffar, wrth wisgo’r pyped a’r
tiwnig, a sut y bu i Joseff gael swydd bwysig
gan Potiffar, sef gofalu am ei dÿ cyfan. Wrth
fynd ymlaen, gofynnwch i’r plant a oedd Joseff
yn hapus neu’n drist gan droi’r pyped o
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Oed Meithrin – 5
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

AMSER STORI AMSER CREFFT

gwmpas. Atgoffwch y plant
hefyd bod Duw gyda
Joseff ac yn gofalu
amdano bob amser.
Esboniwch sut y bu i
Frenin yr Aifft, Pharo, gael
breuddwyd ryw noson -
breuddwyd nad oedd neb
yn ei deall. Ond clywodd
Pharo fod Duw yn helpu
Joseff i ddeall
breuddwydion, felly
galwodd Joseff ato i’r
palas. Ar ôl gwrando ar
freuddwyd y Pharo,
esboniodd Joseff nad
oedd hi’n mynd i fwrw glaw
am saith mlynedd ac na
fyddai unrhyw fwyd yn tyfu
o gwbl! Gofynnodd Pharo
i Joseff i’w helpu i baratoi.
Gosodwch y dillad newydd
arno gan esbonio wrth y
plant bod y rhain yn ddillad
person pwysig iawn, iawn.
Felly, dyma Joseff yn mynd
ati i hel bwyd, fel bod digon
i bawb yn y wlad.
Eglurwch sut y daeth
brodyr Joseff i’r Aifft i
chwilio am fwyd hefyd.
Doedden nhw ddim yn
adnabod Joseff i gychwyn,
ond roedd Joseff mor falch
o’u gweld. Roedd Joseff
wedi maddau iddynt am
fod yn gas iddo a
rhoddodd fwyd iddynt.
Esboniwch sut aeth teulu
Joseff i lawr i’r Aifft i fyw.

1. Pyped Joseff a dillad amrywiol (Gweler Atodiad 3)
I’r pyped - bydd angen llwy bren ar gyfer pob plentyn,

gwlân i greu gwallt, pinnau ffelt i dynnu llun wyneb hapus/trist,
glud a brws paent arnoch.

Y dillad – caiff y dillad eu styffylu ar ddarn o ruban sy’n
ddigon hir i glymu o amgylch gwddf y pyped gyda dolen.
Côt amryliw - gadewch i’r plant addurno darn o ddefnydd/papur
plaen siâp côn, gyda pinnau ffelt neu baent.
Dillad carpiog - styffylu stribedi o ddefnydd/papur llwyd ar ddarn
o ruban.
Tiwnig plaen - darn o ddefnydd/papur siâp côn lliw hufen/gwyn.
Dillad swyddog o’r Aifft - het a thiwnig. Yr het: torrwch sgwâr o
bapur gwyn 10cm x 10 cm a’i blygu yn ei hanner. Plygwch y
pîg yn ôl. Rhowch linell las ar hyd y gwaelod. Clymwch y ddau
ben gyda thâp selo fel bod yr “het” yn ffitio pen y pyped. Tiwnig:
darn o ddefnydd/papur siâp côn, lliw gwyn, gyda llinell las
drwchus ar y gwaelod.

2. Adnod “Pyramid” i’w addurno
Defnyddiwch Atodiad 2, wedi’i gopïo ar gerdyn, un ar gyfer bob
plentyn. Darllenwch yr adnod gyda’r plant sawl gwaith nes eu
bod yn ei chofio. Gall y plant hÿn liwio’r llythrennau. Torrwch
amrywiaeth o drionglau (o bob lliw a maint) i’r plant ludo o
amgylch yr adnod fel ffrâm. Neu, gallwch ddefnyddio papur lliw
gludiog. Darparwch gadach gwlyb i wlychu’r papur fel na fydd
y plant yn gorfod llyfu’r siapiau! Atgoffwch y plant am yr
adeiladau siâp triongl a gafodd eu hadeiladu yn yr Aifft.

3. Penwisg Eifftaidd
Bydd angen stribed o gerdyn sy’n ddigon hir i fynd o amgylch
pen plentyn ar gyfer pawb (tua 50cm o hyd), paent glas golau
a glas tywyll, soseri a digon o stampiau siâp sgwâr- byddai
tatws bach wedi’u torri’n sgwariau yn gwneud y tro’n iawn.
Dangoswch wrth y plant sut i wneud patrwm llinell gyda’r
stampiau ar gerdyn sbâr. Beth am un sgwâr tywyll bob yn ail
gydag un glas golau i’r plant lleiaf a phatrwm gwahanol i’r plant
hÿn?

4. Taflenni gwaith
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AMSER CANU A GWEDDÏO

Cân: “Cariad Crist sydd yn rhyfeddol”
(Caneuon Ffydd)

Symudiadau i’r penillion:
Uwch fy mhen/ Mor dal...
(codi breichiau dros eich pen)
Dan fy nhraed/ Mor ddwfn...
(plygu i lawr tuag at y llawr)
Ac o’m cwmpas/ Mor llydan ...
(ymestyn dwylo i’r ochr neu droi o amgylch)
Y gytgan –
(clapio)

Gweddïau
Meimiwch ddigwyddiad cyfarwydd (sy’n
digwydd bob dydd/yn aml) i’r plant, e.e. brwsio
dannedd, darllen llyfr, cysgu, bwyta. Ar ôl i’r
plant ddyfalu eich meim, gofynnwch iddynt
“Pwy sydd yn gofalu amdanom pan fyddwn
ni’n ...”, gan eu hannog i weiddi’r ateb “Duw.”
Cyn mynd ymlaen i’r meim nesaf, adroddwch
weddi syml, “Diolch Dduw am edrych ar fy ôl
i pan fyddaf yn cysgu.” Efallai y byddai’r plant
yn hoffi gwneud meim eu hunain a gallwch
weddïo yn yr un modd.

Rhigwm
Adroddwch y penillion canlynol gan annog y
plant i ymuno fel y gallant.

1. Cafodd Joseff ddillad crand,
ddillad crand, ddillad crand,
Cafodd Joseff ddillad crand,
gan ei dad.

2. Ond mae’r brodyr yn flin iawn,
yn flin iawn, yn flin iawn,
Ond mae’r brodyr yn flin iawn,
ac yn dwyn ei gôt.

3. I ffwrdd ag ef i lawr i’r Aifft,
i lawr i’r Aifft, i lawr i’r Aifft,
I ffwrdd ag ef i lawr i’r Aifft,
i weithio yn nhÿ Potiffar.

4. Mae’r brenin Pharo angen help,
angen help, angen help,
Mae’r brenin Pharo angen help,
mae’n amser paratoi.

5. Pwy sy’n dod i brynu bwyd,
prynu bwyd, prynu bwyd,
Pwy sy’n dod i brynu bwyd o’r Aifft
ond brodyr Joseff.

6. Gofalodd Duw am Joseff bob dydd,
bob dydd, bob dydd,
Gofalodd Duw am Joseff bob dydd,
mae’n gofalu amdanom ni.

AMSERLEN

Wythnos 1:
Amser Chwarae 1,
Amser Creadigol 1,
Amser Stori 1,
Cân.

Wythnos 2:
Amser Chwarae 2 neu 3,
Amser Stori 2,
Amser Creadigol 2,
Gweddi.

Wythnos 3:
Amser Chwarae 3 neu 4,
Amser Creadigol 3,
Amser Stori 3,
Rhigwm.
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Taflen 1
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

Cafodd Joseff gôt hyfryd gan ei dad.
Lliwiwch y gôt neu gludwch ddarnau o bapur o bob lliw i greu
côt arbennig i Joseff.
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Taflen 2
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

Beth wnaeth brodyr Joseff iddo?
Pam oedden nhw mor gas?

Torrwch Joseff allan
a’i osod yn y pydew.
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Taflen 3
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

Roedd gan Joseff waith
pwysig i’w wneud yn nhÿ
Potiffar.
Lliwiwch y llun yn ofalus.
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Oed 6 - 11
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

Amcanion
I gyflwyno hanes Joseff a’i deulu
I ystyried sut oedd Joseff yn rhan o gynllun Duw
I weld Duw yn ffyddlon i Joseff ac yn ei gadw trwy
bopeth

Cân i’r gyfres
“Iesu ‘dyn ni’n canu dy glod”  Y Cyntaf a’r Olaf  Curiad

Adnod i’r gyfres:
“Bu’r Arglwydd gyda Joseff, a daeth yn þr llwyddiannus.” Genesis 39:2

1. Gêm Gyrfa chwilod
Bydd angen dis a chopi o’r grid isod i bob plentyn.
Mae’r plant yn cymryd tro i daflu’r dis ac i dynnu llun y chwilen (Atodiad 1) yn ôl y rhif a daflwyd,
e.e. os ydynt yn taflu rhif un, maent yn cael tynnu llun pen y chwilen. Mae’n rhaid cael y pen cyn
y teimlyddion ac mae’n rhaid cael y corff cyn y coesau. Mae’r gêm yn gorffen pan fydd y person
cyntaf yn cwblhau ei llun/lun. Mae pob chwaraewr yn cyfrif ei sgôr cyn chwarae’r gêm nesaf.
Rhowch wobr fechan i’r person sy’n cael y nifer fwyaf o bwyntiau ar ddiwedd y pedair gêm.
Esboniwch fod y gêm hon yn debyg i gêm a chwaraewyd yn yr Aifft, flynyddoedd lawer yn ôl ac
y byddwn yn clywed hanes cymeriad o’r Beibl a aeth i fyw yn yr Aifft.
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Oed 6 - 11
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

2. Gêm Ras Gyfnewid - gwisgo i fyny
Bydd angen bag o ddillad amrywiol a fydd yn
ddigon mawr/bach i’r plant eu gwisgo.
Bydd angen digon o eitemau er mwyn i bob
tîm gael yr un nifer o eitemau.

Rhannwch y plant yn dimoedd i sefyll
gyferbyn â’r bag, sy’n cael ei osod  bendraw’r
ystafell. Bydd aelodau’r timoedd yn cymryd
tro i redeg at y bag, dewis eitem, ei wisgo a
dychwelyd i’w tîm. Dylent ei “ddadwisgo” a’i
roi i’r aelod nesaf i’w wisgo cyn iddynt hwy
gychwyn i nôl eitem. Mae’r aelod hwnnw’n
tynnu’r ddwy eitem i’w basio i’r aelod nesaf.
Parhewch nes bod yr eitemau i gyd wedi eu
gwisgo. Gallwch roi gwobr fechan i’r tîm sydd
â’r model mwyaf “ffasiynol.”

Gofynnwch i’r plant os ydyn nhw’n hoffi
prynu dillad newydd. Rhowch gyfle iddynt
ddweud beth yw eu hoff ddillad. Esboniwch y
byddwch yn clywed hanes am ddyn a gafodd
gôt arbennig iawn ond bod y gôt wedi dod a
phroblemau iddo.

3. Gêm Teulu Dedwydd
Mae’r gêm hon ar gael yn rhwydd o siop
teganau. Neu, rhowch 4 darn o gerdyn i bob
plentyn a gofynnwch iddynt dynnu llun 4
aelod o’u teulu a’u henwau. Rhennir tudalen
A4 i greu 8 cerdyn bach. (Cymysgwch y
cardiau a’i rhannu rhwng pawb. Nod y gêm
yw hel pedwar cerdyn sy’n perthyn i’r un teulu
drwy gyfnewid cardiau, un ar y tro, gyda’r
chwaraewyr eraill. Maen nhw’n cael gofyn un
cwestiwn penodol i un person arall, e.e. “Ydy
Mrs Williams gyda chi?”

Sgwrsiwch gyda’r plant am eu
teuluoedd ac esboniwch fod y stori wir o’r
Beibl heddiw yn adrodd hanes un teulu o’r
Hen Destament - roeddent yn byw cyn geni
Iesu Grist ac yn perthyn i bobl Dduw, yr
Israeliaid.

4. Ras cyfnewid brechdan
Rhannwch y grþp i 2/3 tîm yn dibynnu faint
sydd yn y grþp. Nod y gêm yw i bob aelod o’r
tîm gymryd tro i wneud brechdan a’i bwyta -
y tîm i orffen yn gyntaf sy’n ennill. Bydd angen
tafellau o fara, marjarîn, jam/mêl, cyllyll a
phlatiau. Gellir torri’r bara i chwarteri i’r plant
iau fel eu bod ond defnyddio un chwarter, neu
i hanner i’r plant hÿn ddefnyddio hanner yr
un.

Mae’r plant yn cymryd tro i daenu’r
margarîn a’r jam a bwyta’r frechdan. Ar ôl
gorffen bwyta caiff yr aelod nesaf ddod
ymlaen i gael tro ac yn y blaen nes bod pob
aelod o’r tîm wedi bwyta. Cofiwch am yr
angen i fod yn ymwybodol o unrhyw alergedd,
ac o lanweithdra.

Trafodwch sut mae bara yn cael ei
gynhyrchu ac os yn bosibl, cael gwenith a
grawn i ddangos i’r plant. Esboniwch fod
grawn yn fwyd pwysig iawn trwy’r byd a bod
llawer o’r bwydydd rydym yn eu mwynhau yn
deillio o rawn. Dangoswch rai esiamplau,
megis creision ÿd a grawnfwydydd eraill,
cracyrs a ffyn bara.
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Oed 6 - 11
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

1. Gwylio ffilm
Defnyddio rhan o fidio perthnasol (gweler y
dudalen Adnoddau)

2. Bag “props”
Casglwch yr eitemau canlynol. Dyma 3 rhestr
- un ar gyfer gwahanol rannau o’r hanes.

Bag 1.
Hanes Genesis 37. Joseff yn derbyn côt
amryliw ac yn cael ei werthu i farchnatwyr o
Midian. Beibl - pwysleisio bod yr hanes o
Genesis, llyfr cyntaf y Beibl; eitem o ddillad
lliwgar - i gynrychioli côt Joseff; dafad - roedd
brodyr Joseff yn fugeiliaid; potel o ddþr -
taflwyd Joseff i bydew dþr; darn ugain ceiniog
- gwerthwyd Joseff gan ei frodyr am 20  darn
o arian; llun pyramid - aeth y marchnatwyr â
Joseff i’r Aifft.

Bag 2.
Hanes Genesis 39,40. Joseff yn nhÿ Potiffar
ac yn cael ei garcharu. Beibl - ydy’r plant yn
cofio o ble yn y Beibl daw hanes Joseff?
Bowlen o ffrwyth - cafodd Joseff swydd bwysig
yn  gofalu am dÿ Potiffar; Clogyn - roedd
gwraig Potiffar wedi dweud celwyddau am
Joseff, ei fod am ei chusanu a bod yn gariad
iddi; cadwynau papur - cafodd Joseff ei daflu
i’r carchar; powlen gyda rhôl fara - cyfarfu
Joseff â phobydd Pharo a dehongli ei
freuddwyd; cwpan gwin -  cyfarfu Joseff â
phentrylliad Pharo yn y carchar a dehongli ei
freuddwyd.

Bag 3.
Genesis 41-45. Joseff yn dehongli breuddwyd
y Pharo ac yn cyfarfod â’i frodyr. Beibl - o ba
lyfr yn y Beibl daw hanes Joseff? Buwch/
tywysen ÿd - cafodd Pharo freuddwyd a
doedd neb ond Joseff wedi gallu’i ddehongli;

penwisg Eifftaidd (Gweler Atodiad 3); blawd -
brodyr Joseff yn dod i chwilio am rawn yn yr
Aifft oherwydd y newyn; bag o arian -
cuddiwyd bagiau o arian yn sachau ÿd y
brodyr; llun bachgen – aed â Benjamin i’r Aifft
yn ôl gorchymyn Joseff; y gair “maddeuant” -
maddeuodd Joseff i’w frodyr, aethant i fyw i’r
Aifft, gyda Jacob eu tad, ac roedd teulu Joseff
yn ddiogel.

3. Llinyn Amser
Defnyddiwch lluniau y llinyn amser oddi ar y
CD i osod Joseff yn ei gyfnod. Trafodwch y
ddau lun cyntaf, llun y creu, hanes Noa a
hanes Abraham. O’r ail lun gwelwn fod
Abraham yn byw mewn pabell ac yn hen ddyn,
ond cafodd addewid gan Dduw y byddai’n
Dad i deulu mawr ac yn cael gwlad arbennig i
fyw ynddo. Esboniwch fod Isaac yn fab i
Abraham, Jacob yn þyr iddo a Joseff yn or-
þyr iddo. Gofynnwch i’r plant pwy yw eu tad,
a’u taid, ac, os ydynt yn ’nabod tad eu taid?
(Cofiwch fod yn sensitif yma i amgylchiadau’r
plant.) Ymhelaethwch ar yr hanes fel y
dymunwch.
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Oed 6 - 11
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

Cymhwyso

Gofynnwch i’r plant restru’r pethau drwg a
ddigwyddodd i Joseff yn ystod ei fywyd.
Gadewch iddynt edrych ar y llyfrau stori
Beiblaidd i’w hatgoffa.

Edrychwch am yr adnod yn Genesis 39:2
a’i darllen gyda’ch gilydd. Beth mae’r adnod
yn dweud? Roedd Duw gyda Joseff ac yn
ei helpu i wneud ei orau.

Edrychwch wedyn am yr adnodau yn
Genesis 39:20,21,22 a gofynnwch beth y
mae’r adnodau yn dweud? Tra’r oedd Joseff
yn y carchar, roedd Duw gydag ef gan beri i
geidwad y carchar ei hoffi.

Dysgu’r adnod:
“Bu’r Arglwydd gyda Joseff, a daeth yn
þr llwyddiannus.” Genesis 39:2
(gweler Atodiad 2)

Dysgwch yr adnod fel “chant.” Adroddwch
un cymal ar y tro gyda’r plant yn ei ail-adrodd
ychydig o weithiau cyn rhannu’r plant yn
ddau dîm. Wedyn, caiff un tîm adrodd cymal
a’r llall ei ail-adrodd.

Bu’r Arglwydd – Bu’r Arglwydd
Gyda Joseff – Gyda Joseff
A daeth yn þr - a daeth yn þr
Llwyddiannus - llwyddiannus.
Genesis 39 – Genesis 39
Adnod 2 – Adnod 2.
Cewch glapio/clicio bysedd i’r traw fel y
mynnwch.

Taflenni gwaith
Mae’r taflenni gwaith yn delio gyda rhai o’r
problemau a wynebodd Joseff, e.e. cenfigen
ei frodyr, temtasiwn yn nhÿ Potiffar, dewis i
faddau i’w frodyr. Cewch gyfle i drafod y
problemau ac i annog y plant i geisio cymorth
gan Dduw ac i ymddiried bod Duw gyda nhw
ymhob sefyllfa hefyd.
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Oed 6 - 11
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

SYNIADAU CREFFT

1. Sioe Ffasiynau –

Côt Joseff
Mae sawl posibilrwydd ar gyfer creu côt
amryliw Joseff:

Cael crys T ar gyfer pob plentyn i’w addurno
gyda phaent/pinnau ffelt/darnau o ddefnydd

Cael “côt” cerdyn /papur i addurno, Gweler
Atodiad  3 am amlinelliad

Defnyddio “sbwriel” glân, papur crêp neu
dusw i greu côt Gwisg Eifftaidd

Penwisg defnydd neu bapur -
gweler Atodiad 3

2. Murlun –
yn cynnwys rhywbeth o’r 3 hanes

Gweler y taflenni gwaith am syniadau.
Gallwch greu bordar gydag enwau’r brodyr
wedi’u hysgrifennu ar ddarnau o gerdyn
unigol neu gyda lluniau o gamelod.

3. Breichled WWJD
Efallai bydd y plant wedi gweld un o’r
breichledi hyn, mae rhai pobl enwog yn eu
wisgo. Ystyr WWJD yw What Would Jesus
Do. Gallwch eu prynu o siopau llyfrau
Cristnogol neu ar y we o christianbits.co.uk.
Nod y breichledi yw’n helpu i feddwl yn debyg
i Iesu.

Gallwch greu breichled trwy ddefnyddio
stribedi o ddefnydd plaen, ffelt neu ruban
trwchus. Gall y plant ddefnyddio pinnau ffelt
i’w haddurno ac i ysgrifennu’r llythrennau
WWJD. Neu, gallwch bwytho’r llythrennau.

Wrth weithio byddai’n dda trafod sut mae’r
plant yn meddwl y byddai Iesu’n ymateb i
wahanol sefyllfaoedd sy’n codi yn ein
bywydau. Efallai byddwn yn gorfod wynebu
cenfigen neu demtasiwn neu amgylchiadau
anodd fel Joseff. Mae’r freichled i fod i’n
hatgoffa i ymateb i bob sefyllfa fel y byddai
Iesu’n dymuno.

Cofiwch sôn hefyd am y cymorth y
gallwn ei dderbyn gan yr Ysbryd Glân.

4. Pyramidiau gweddi

Bydd angen Atodiad 4 wedi’i gopïo ar
gerdyn ar gyfer bob plentyn.

Roedd Joseff wedi profi fod Duw ar waith
yn ei fywyd hyd yn oed pan nad oedd
pethau’n edrych yn rhy dda! Gallwn annog
y plant i droi at Dduw mewn gweddi yn aml,
gan roi ein pryderon a’n problemau iddo.
Mae’n bwysig hefyd ar yr un pryd inni gofio
diolch i Dduw. Philipiaid 4:6.

Unwaith eto, cymerwch y cyfle i
sgwrsio a thrafod gyda’r plant am
sefyllfaoedd pan fyddant angen cymorth yr
Ysbryd Glân i wneud dewisiadau anodd neu
i wynebu pobl a phroblemau penodol.
Anogwch y plant i gadw’r pyramidiau wrth y
gwely a’u defnyddio bob bore a phob nos
yn gymorth i’w gweddïau.

Mae Duw yn addo Ei gwmni i’w bobl
gan ddweud fod ganddo gynllun ar gyfer
pob un sy’n rhoi eu bywydau iddo.
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Oed 6 - 11
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

GWEITHGAREDD YCHWANEGOL GWEDDÏAU

1. Eisteddwch mewn cylch.
Gofynnwch i bob plentyn i
feddwl am rywbeth neu rywun yr
hoffent weddïo drosto/i.
Gofynnwch i bob plentyn i
weddïo dros y person sydd ar y
dde iddynt gan geisio cofio beth
oedd cais y person.

2. Defnyddio’r pyramidiau
gweddi o’r amser Crefft (neu
wneud un o flaen llaw).
Gadewch i’r plant feddwl am
weddi sy’n defnyddio un o’r
penawdau.

3. Defnyddio’r freichled WWJD
o’r amser Crefft (neu wneud un
o flaen llaw). Trafodwch
sefyllfaoedd sy’n debygol o godi
neu brofiadau blaenorol y plant
a gofynnwch i Iesu am ei help i
ddewis gwneud yr hyn sy’n ei
blesio.

Gemau

Cystadleuaeth Dawnsio fel Eifftiwr
Bydd angen cerddoriaeth “Eifftaidd.”

Gofynnwch i’r plant ddawnsio o amgylch yr ystafell
i’r gerddoriaeth. Pan mae’r gerddoriaeth yn tewi,
dylent aros yn llonydd ar siâp “Eifftaidd,” e.e. siâp
pyramid, sffincs, Pharo. Cewch alw rhif wrth i’r
gerddoriaeth dewi ac mae’n rhaid i’r plant ffurfio
grþp o’r rhif hwnnw a chreu siâp gyda’i gilydd.
Rhowch ganmoliaeth/wobr i’r siâp gorau.

Rolio’r mymi
Bydd angen hen gynfasau gwely.

Rhannwch y plant yn dimoedd. Bydd pob aelod
o’r tîm yn cymryd tro i rasio i ben draw’r ystafell ac
yn ôl - ar ôl cael eu lapio mewn lliain. Gallant
sboncio neu rolio. Efallai yr hoffech chwarae gyda
doliau yn lle! Lapiwch y doliau mewn “cadachau”
a’u rholio i ben draw’r ystafell ac yn ôl. Esboniwch
draddodiadau’r Eifftiaid o lapio cyrff mewn
cadachau cyn eu claddu a sut y claddwyd rhai o
frenhinoedd yr Aifft mewn ystafelloedd cudd tu
mewn i byramid.

Cwis
Bydd angen dis, amlinelliad côt i bob tîm (gweler
Atodiad 3), pinnau ffelt a’r daflen cwis.

Gofynnwch y cwestiynau i’r timoedd yn eu tro. Os
byddant yn cynnig ateb cywir cânt daflu’r dis.
Wedyn, cânt ychwanegu’r rhif a daflwyd, mewn
smotiau i’r gôt i’w haddurno. Ar ddiwedd y cwis, y
tîm sydd â’r nifer fwyaf o smotiau sy’n ennill.
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Oed 6 - 11
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

DRAMA

AMSERLEN

1. Chwarae rôl

Bydd angen Atodiad 5 arnoch.
Rhannwch y plant i grwpiau a rhowch un o’r
llythyron iddynt. Gofynnwch iddynt drafod y
sefyllfa a cheisio ei actio. Rhowch gyfle i bob
grþp gyflwyno eu sefyllfa i bawb cyn eu
trafod gyda phawb. Anogwch y plant i
ystyried teimladau’r cymeriadau a pha
ymatebion gwahanol fyddai’n bosibl yn y
fath sefyllfa. Tynnwch sylw’r plant at y ffaith
fod Joseff wedi wynebu pob un o’r
sefyllfaoedd. Beth oedd ymateb Joseff? Pwy
oedd yn helpu Joseff? Sut ddylwn ymateb?
Pwy sy’n fodlon ein helpu?

2. Actio’r hanes
Rhannwch y plant yn dri grþp gydag un rhan
o’r stori i actio neu, gyda grþp bach cewch
ddewis un o’r hanesion neu, os oes gennych
amser, actio’r tri.

Hanes Genesis 37. Joseff yn derbyn
côt amryliw ac yn cael ei werthu i
farchnatwyr o Midian.
Hanes Genesis 39,40. Joseff yn nhÿ
Potiffar ac yn cael ei garcharu.
Genesis 41-45. Joseff yn dehongli
breuddwyd y Pharo ac yn cyfarfod â’i
frodyr.

3. Gêm “Dilyn Joseff.”

Bydd angen Atodiad 6 , wedi’i chwyddo os
yn bosibl, Beiblau, cownteri a dis.
Os oes gennych grþp mawr, rhannwch y
plant yn dimoedd, pob tîm â gêm eu hunain.
Wrth chwarae’r gêm bydd y plant yn meimio
digwyddiadau o hanes Joseff i’w tîm.

Wythnos 1:
Cyflwyno’r thema 2 neu 3,
Cyflwyno’r Stori,
Dysgu’r Adnod,
Cân

Wythnos 2:
Cyflwyno’r thema 1,
Cyflwyno’r Stori,
Crefft,
Gweddi

Wythnos 3:
Cyflwyno’r Stori,
Drama,
Gêm neu gwis
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Taflen Gwis
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

1. Ble’r oedd cartref Joseff?

2. Ble’r oedd Joseff yn byw fel caethwas?

3. Pam fod pobl yn rhythu ar Joseff?

4. Sut wnaeth Joseff helpu carcharorion eraill pan
oedd yn y carchar?

5. Pryd gofiodd un o’r carcharorion am Joseff?

6. Beth ddigwyddodd ym mreuddwyd ryfedd y brenin?

7. Beth ddywedodd Joseff oedd ystyr y freuddwyd?

8. Pa waith gafodd Joseff i’w wneud?

9. Pwy ddaeth i’r Aifft i chwilio am gymorth adeg newyn?

10. Pam arhosodd Joseff cyn dweud wrthyn nhw pwy
oedd o?

11. Sut oedden nhw’n teimlo pan ddeallodd y brodyr
mai Joseff oedd yno?

12. Beth oedd Joseff am iddynt ei wneud nesaf?

Atebion
1. Canaan. 2. Yr Aifft. 3. Am ei fod yn dod o wlad ddieithr. 4. Dehongli eu breuddwydion. 5. Ymhen dwy flynedd pan
gafodd y brenin freuddwyd ryfedd. 6. Daeth saith o wartheg tew allan o’r afon a dechrau bwyta’r borfa. Yna daeth
saith o wartheg tenau a dechrau bwyta’r gwartheg tew ond roedden nhw yn denau o hyd. 7. Bod Duw yn dweud y
byddai saith mlynedd o ddigonedd ac yna saith mlynedd o newyn i ddod. 8. Trefnu storio bwyd. 9. Brodyr Joseff. 10.
Roedd am wybod a oeddent wedi newid. 11. Cywilydd. 12. Nôl eu tad a dod i fyw ato i’r Aifft.
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Lliwiwch y llun o Joseff a’i deulu.
Mae rhai o’i frodyr ar goll! Tynnwch lun ohonynt i orffen y llun

Llenwch y bylchau:

Cafodd Joseff …………… hardd.

Roedd y gôt yn anrheg gan ei …………… .

Roedd gan Joseff ………………..  o frodyr.

Roedd y brodyr yn ……………………. o Joseff.

Taflodd y brodyr Joseff i  ……………….

bydew

dad

11

gôt

genfigennus
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Dyma rai geiriau o hanes Joseff.
Meddyliwch am y geiriau hyn .

Ydych chi wedi teimlo fel hyn yn
ddiweddar?
Ysgrifennwch weddi yn gofyn i Dduw am Ei
help.

Beth yw cyngor Philipiaid 4:6?

AIFFT
BREUDDWYD
JOSEFF
NEWYN
PHARO
PYDEW
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Rhywun oedd yn genfigennus.....     Rhywun oedd yn dangos ffaffriaeth...

Rhywun a greodd helynt i Joseff...   Rhywun a ddangosodd faddeuant....

Ar draws
2. Anrheg Jacob i Joseff
3. Faint o wartheg tew oedd Pharo wedi ei weld
yn ei freuddwyd
6 (a 5 i lawr) Trefnodd Joseff i rywun roi hwn yn
sach ei frawd (5,5)
8. Ble wnaeth ei frodyr roi Joseff
9. Tad Joseff
10. Mab ieuengaf Jacob

I Lawr
1. _______ Joseff am fwyd i’w dad a’i frodyr
(Genesis 46:12)
4. Gwerthwyd Joseff i bobl oedd yn teithio ar un
o rhain
5. (a 6 ar draws) Trefnodd Joseff i rywun roi hwn
yn sach ei frawd (5,5)
7. Y mab hynaf
11. Roedd pobl yn dioddef o hwn am 7 mlynedd
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Mae dy chwaer yn benthyg DVD newydd gen ti ac yn ei falu!

Mae dy ffrind gorau yn rhannu dy gyfrinachau gyda rhywun arall – a
nawr mae pawb yn gwybod!

Mae’r athrawes yn rhoi ffrae i ti ar gam.....

Hawdd
Ar ôl
cyfnod

Byth!!!

Roedd rhaid i Joseff faddau i sawl person
yn ystod ei fywyd.
Wyt ti’n medru meddwl pwy
oedden nhw?
Edrych am enwau brodyr
Joseff yn
Genesis 35:23-26
a’u copïo.

Dydy hi ddim yn hawdd i faddau bob amser. ..

Llenwa’r bylchau i ddarganfod pam mae Duw yn disgwyl i ni faddau ein gilydd.

M_dd _uwch  i  bobl _r_ill  yn  union  f_l  m_ _’r
_rglwydd  w_di  m_dd_u  i  chi.      Colosi_id 3:13
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Amcanion
I gyflwyno tri darlun o fywyd Joseff,
I drafod pynciau sy’n codi o’r hanes - cenfigen, temtasiwn a maddeuant
I ystyried cynllun Duw ar gyfer Ei bobl, Israel
I weld sut oedd Duw ar waith yn hanes Joseff yn gwireddu Ei gynllun

Nodyn.
Mae sawl ffilm ar gael o hanes Joseff  (gweler y
dudalen adnoddau) ac efallai hoffech ddefnyddio
un ohonynt yn ystod y gyfres hon. Mae
awgrymiadau am eu defnydd yn gynwysedig.

Wythnos 1

Yr wythnos hon byddwn yn astudio’r darlun cyntaf
o fywyd Joseff yn Genesis, pennod 37. Yn syth,
gwelwn nad yw popeth yn rhwydd i Joseff a’i deulu.
Mae gan y teulu broblemau gyda chenfigen,
ffafriaeth a chystadleuaeth. Er nad yw Duw yn cael
ei gydnabod yn y bennod hon, cawn syniad y bydd
Joseff yn chwarae rhan allweddol ym mwriadau
Duw. Ceisiwn gyflwyno’r gwirionedd fod Duw yn
gofalu am Joseff a’i deulu oherwydd roedd
ganddynt rôl arbennig yn hanes Israel, y genedl
yr oedd Duw wedi ei dewis i fod yn bobl iddo.

Cyflwyno’r thema.

Cewch ddewis un o’r syniadau canlynol neu
ddefnyddio’r ddau syniad os bydd amser yn
caniatáu.

Bywyd teuluol

Rhowch gopi o’r daflen “Y Drafferth gyda
Teuluoedd” i bawb. Gofynnwch iddynt dynnu llun
o’u teulu yn y ffrâm. Trafodwch pwy sydd yn llun
pob un. Wedyn, dangoswch y swigod siarad o
Atodiad 7, un ar y tro, a gofynnwch i’r bobl ifanc
os ydyn nhw wedi clywed rhywun yn eu teulu yn
dweud y geiriau hynny. Gofynnwch iddynt gopïo’r
swigod perthnasol i’w lluniau. Trafodwch yr
anawsterau y mae teuluoedd yn eu hwynebu wrth
edrych ar y lluniau. Esboniwch y byddwch yn

clywed am deulu o’r Beibl a wynebodd anawsterau
- rhai’n debyg i’r problemau a gawn ni.

Fy mreuddwyd

Rhowch ddarn o bapur siâp cwmwl iddynt a
gofynnwch iddynt dynnu lluniau/ysgrifennu beth
yw eu breuddwydion ar gyfer y dyfodol. Dywedwch
wrthynt am gadw’r cynnwys yn gyfrinachol a’ch
bod yn bwriadu darllen y breuddwydion i bawb
wedyn. Casglwch y papurau a’u darllen un ar y
tro gan ofyn i’r grþp ddyfalu pwy sydd wedi’u
hysgrifennu. Efallai bydd rhywun yn fodlon siarad
am freuddwyd a gawsant, neu gallwch rannu
breuddwyd bersonol. Esboniwch y byddwch yn
clywed hanes rhywun o’r Hen Destament a gafodd
freuddwydion oddi wrth Dduw a bod ganddo hefyd
y ddawn i ddehongli breuddwydion pobl eraill.

Darllen a deall y Beibl
Ymlaen llaw, paratowch ”albwm lluniau.” Bydd
angen y lluniau o Atodiad 8 wedi’u gludo mewn
llyfr sydd â  8 tudalen - bydd un a wnaed gartref
yn iawn. Byddwn yn ychwanegu geiriau i bob
tudalen, felly gadewch digon o le i hyn. Hefyd,
byddwch angen Beiblau a’r daflen “ Y Drafferth
gyda Teuluoedd” arnoch.

Edrychwch ar y llun cyntaf yn yr albwm -
llun Abraham, ei fab Isaac a’i þyr Jacob.
Trafodwch pwy ydynt a’u perthynas. Esboniwch
yn fras hanes Duw yn creu cyfamod gydag
Abraham a’r addewidion a wnaed - addewid am
wlad, am deulu ac am fendith i’r byd trwy ei deulu
(Genesis 12,15,28). Esboniwch sut y gwnaeth
Duw ail adrodd yr addewidion i Isaac ac i Jacob.
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Trowch at yr ail lun - llun Jacob gyda Joseff
ei fab a’r meibion eraill. Gofynnwch i’r bobl ifanc
beth y maent yn ei gofio am hanes Joseff.
Esboniwch y byddwch yn clywed hanes Joseff
dros yr wythnosau nesaf.

Gwyliwch ran o ffilm Joseff sy’n dangos
hanes ei fywyd nes iddo gael ei daflu i’r pydew
gan ei frodyr. Gwelwch y dudalen adnoddau.

Trowch i Genesis 37. Darllenwch y bennod
yn ôl y rhaniadau canlynol:

Genesis 37:1-4.
Nid teulu perffaith sydd gennym yn yr hanes hwn!
Gofynnwch i’r bobl ifanc pa broblemau oedd
ganddynt. Ysgrifennwch yr atebion o amgylch y
llun o’r teulu (yr ail lun yn yr albwm).
Adnod 2 roedd Joseff yn rhoi adroddiad drwg am
ei frodyr i’w tad.
Adnod 3 roedd tad Joseff yn ei garu’n fwy na’r
lleill.
Adnod 3 cafodd gôt arbennig gan ei dad.
Adnod 4 roedd y brodyr yn deall bod eu tad yn
caru Joseff yn fwy na nhw.
Adnod 4 roeddent yn casáu Joseff.

Genesis 37: 5-11.
Trowch i’r trydydd llun - Joseff yn gwisgo ei gôt.
Darllenwch yr adnodau gyda’ch gilydd.
Beth welodd Joseff yn ei freuddwyd gyntaf?
Adnod 5
Beth oedd ymateb y brodyr?
Adnod 8
Beth welodd Joseff yn ei ail freuddwyd?
Adnod 9
Beth oedd ymateb ei dad?
Adnod 10
Sut deimladau oedd gan frodyr Joseff tuag ato?
Adnod 11

Gofynnwch i’r bobl ifanc pa eiriau gellid eu
defnyddio i ddisgrifio Joseff, a’u hysgrifennu o
amgylch llun Joseff (cario clecs, ffefryn, yn meddwl
ei hun yn well na’i frodyr)

Genesis 37:12-24
Beth oedd bwriad rhai o frodyr Joseff?

Adnod 20
Beth oedd syniad Reuben?
Adnod 21
Beth wnaeth y brodyr?
Adnod 23,24

Genesis 37:25-36
Pwy ddaeth heibio tra’r oeddent yn bwyta?
Adnod 25
Beth awgrymodd Jwda?
Adnod 26
Pa esboniad roddodd y bechgyn i’w tad?
Adnod 31,32
Beth oedd ymateb Jacob?
Adnod 34
Beth ddigwyddodd i Joseff ar ôl cyrraedd yr Aifft?
Adnod 36

Gofynnwch i’r bobl ifanc a hoffent ychwanegu
geiriau eraill i’r ddau lun.
Y teulu – eisiau lladd Joseff,
Reuben – achub Joseff,
Jwda  – gwerthu
Joseff  – celwyddog,
Jacob – galaru,
Joseff – breuddwydiwr, ansensitif, pen mawr,
gwas.

Gofynnwch i’r bobl ifanc am eu hargraffiadau.
Dydy pethau ddim yn edrych yn dda iawn ar Joseff!
A does dim sôn am Dduw yn y bennod chwaith.

Cymhwyso
 Cwis “Beth yw e’?”

Defnyddiwch y cyflwyniad sydd ar y CDd “Beth
yw e’?” (Cyfres o luniau o bethau cyfarwydd ond
sy’n cael eu gweld o onglau anghyfarwydd).
O weld darn bach yn unig o’r llun yn unig nid oedd
yn gwneud synnwyr. Mae angen gweld y darlun
cyflawn. Weithiau mae pethau’n digwydd yn ein
bywydau nad ydynt yn gwneud synnwyr i ni.
Roedd bywyd Joseff fel hyn hefyd. Digwyddodd
llawer o bethau iddo a oedd yn anodd eu deall.
Ond, roedd gan Dduw gynllun ar gyfer bywyd
Joseff.  Byddai Duw’n defnyddio Joseff mewn
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ffordd ryfeddol yn yr Aifft. Roedd Duw ar waith
drwy’r cwbl. Edrychwch am Rufeiniaid 8:28. Beth
mae’r adnod yn ein dysgu?

Taflen  ‘Y Drafferth gyda Teuluoedd’. Mae’r
daflen yn gymorth i arwain sgwrs am y problemau
y byddwn i gyd yn wynebu o fewn ein teuluoedd
ac i ddarganfod beth sydd gan y Beibl i ddweud
am genfigen, casineb a ffafriaeth.

Gweddïau
Anogwch y bobl ifanc i edrych eto ar y llun

o’u teulu ac i weddïo dros bawb sydd yn y llun.
Efallai bod pethau wedi codi yn ystod y sgwrs yr
hoffech chi neu’r grþp weddïo amdanynt.

Gweithgaredd ychwanegol

Creu magned i’r oergell ar siâp côt gyda’r
geiriau “Mae pob un yn arbennig i Dduw” arno;
neu, siâp sbienddrych â’r geiriau “Mae Duw yn
gweld y cwbl arno.”

Wythnos 2

Yr wythnos hon gwelwn sawl tro yn hanes Joseff
yn Genesis 39 a 40. Mae’n cael ei werthu i Potiffar,
dyn cyfoethog yn yr Aifft, ac ar ôl ennill ffafr ac
ymddiriedaeth ei feistr, yn dod yn gyfrifol am ei dÿ
cyfan. Mae’r feistres yn cyhuddo Joseff ar gam
ac mae’n cael ei roi yn y carchar. Unwaith eto,
mae Joseff yn ennill parch ei feistr ac yn cael
swydd gyfrifol dros y carcharorion eraill. Ym
mhennod 39, cawn un o brif themâu hanes Joseff
a’r rheswm dros ei lwyddiant - “Bu’r Arglwydd gyda
Joseff” adnodau 2,21.

Fel llawer o’i flaen ac ar ei ôl, profodd Joseff fod
pobl Dduw yn wynebu anawsterau fel pob un arall.

Ond trwy ddioddef daw bendith, ac yn aml dyma’r
ffordd mae Duw yn ei ddewis ar gyfer Ei bobl.
Byddwn yn ceisio annog y bobl ifanc i ymddiried
yn yr Arglwydd beth bynnag a ddaw i’w rhan ac
yn eu sicrhau y bydd Duw yn ffyddlon iddynt fel
ag yr oedd i Joseff.

Cyflwyno’r thema
Cyn i’r bobl ifanc gyrraedd gosodwch bowlen o
siocledi ar fwrdd yn yr ystafell gyda nodyn
“Peidiwch â chyffwrdd” wrth eu hymyl. Cewch weld
beth yw eu hymateb a’i ddefnyddio wrth
gymhwyso.

Cewch ddewis un o’r syniadau canlynol neu
ddefnyddio’r ddau syniad os bydd amser yn
caniatáu.

Cwis  Newyddion da? Newyddion drwg?
Bydd angen mwy nag un copi o’r un papur
newydd, yn dibynnu ar faint o dimoedd fydd
gennych. Bydd angen chwilio am erthyglau sy’n
cynnwys newyddion da a rhai sy’n cynnwys
newyddion drwg a ffurfio cwestiynau/cliwiau
ymlaen llaw.

Dylai’r timoedd ddod o hyd i’r atebion ar ffurf ras.
Rhowch wobr fechan i’r tîm buddugol. Gadewch
i’r grþp rannu eu newyddion da/drwg o’r wythnos
flaenorol ac efallai rannu eu gobeithion am yr
wythnos sydd i ddod.
Esboniwch y byddwn yn clywed mwy o hanes
Joseff yn y wers heddiw a bod y bennod hon o’i
fywyd yn cynnwys newyddion da a drwg.

Beth faset ti’n ei wneud?
Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r grþp.
Beth faset ti’n gwneud petaet yn dod o hyd i bapur
pum punt ar y llawr mewn siop?
Beth faset ti’n gwneud petae dy ffrind yn gofyn a
wyt ti’n hoffi ei steil gwallt newydd a tithau’n casáu’r
steil go iawn?
Beth faset ti’n gwneud petae dy ffrindiau am i ti
wylio DVD gyda nhw mae y dy rieni wedi dweud
wrthyt na ddylet ei wylio?
Beth faset ti’n gwneud petae cariad dy ffrind gorau
yn gofyn i ti fynd i’r sinema gyda fe/hi?



Joseff yn yr Aifft  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008 27

Oed 11 - 14
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50

Beth faset ti’n ddweud petae’r athrawes yn gofyn
i ti am dy waith cartref a tithau heb ei wneud?
Trafodwch atebion y grþp. Cyflwynwch y gair
“temtasiwn” iddynt gan drafod ei ystyr a cheisio
dangos bod dewis ym mhob un o’r sefyllfaoedd
uchod ar sut i ymateb.
Esboniwch fod gan Joseff ddewis anodd i’w wneud
yn yr hanes heddiw.

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen copi o Atodiad 6 arnoch (gêm fwrdd
ar hanes Joseff), dis a chownteri.
Dau ddarn o bapur, un gyda’r geiriau “newyddion
da” a’r llall gyda’r geiriau “newyddion drwg arnynt.”
Copi o Atodiad 9 wedi’i gopïo ar gerdyn a’i dorri
yn ddarnau unigol a’u rhifo, a Beiblau. Yr albwm
lluniau o’r wythnos flaenorol.

Chwaraewch y gêm nes cyrraedd y sgwâr
perthnasol i adolygu’r hanes blaenorol. Wedyn,
defnyddiwch Atodiad 9 wedi’i torri yn ddarnau
unigol a’u rhifo a gosodwch y digwyddiadau o’r
rhan hon o fywyd Joseff i’r categorïau “newyddion
da”/”newyddion drwg.” Defnyddiwch y sylwadau
isod hefyd.

Gwyliwch ran o’r ffilm. Bydd angen i chi
ddod o hyd i’r adran sy’n olrhain hanes Joseff yn
nhÿ Potiffar ac yn y carchar, gan gynnwys
breuddwydion y pobydd a’r pentrulliad. Wedyn,
defnyddiwch Atodiad 9 fel yr uchod.

Neu, defnyddiwch Atodiad 9 yn unig.
Trowch y darnau ben i waered o flaen y grþp.
Adroddwch hanes Genesis 39 fel a ganlyn gan
ofyn i un o’r grþp godi cerdyn a’i ddarllen, wedyn,
gwnewch y sylwadau.

Sylwadau
Cerdyn 1. adnod 1
Mae Joseff yn gaethwas yn nhÿ Potiffar yn yr Aifft.
Roedd y gweision yn gorfod gwneud y gwaith
gwaethaf i gyd. Ydych chi’n gallu meddwl am rai
o’r swyddi byddai Joseff wedi gorfod eu gwneud?

Cerdyn Rhif 2 a’i ddarllen.  adnod 2

Gan fod yr Arglwydd gyda Joseff roedd popeth a
wnaeth yn llwyddo.

Codi cerdyn 3 a’i ddarllen.  adnod 3 a 4
Fe sylwodd Potiffar fod Joseff yn weithiwr
arbennig, a rhoddodd ofal ei dÿ cyfan iddo. Roedd
yn amlwg yn ymddiried yn Joseff.

Codi cerdyn 4 a’i ddarllen   adnod 6b
Roedd Joseff yn ddyn golygus a chryf.

Codi cerdyn 5 a’i ddarllen  adnod 7
Roedd gwraig Potiffar yn ffansïo Joseff ac eisiau
iddo gysgu gyda hi. Roedd Joseff yn gwybod bod
hyn yn anghywir ond roedd hefyd yn gwybod
byddai gwraig Potiffar yn medru achosi helynt
iddo.

Codi cerdyn 6 a’i ddarllen adnod 17
Dywedodd Mrs Potiffar gelwyddau wrth ei gþr am
Joseff.

Codi cerdyn 7 a’i ddarllen adnod 20
Cafodd Joseff ei roi yn y carchar.

Codi cerdyn 8 a’i ddarllen adnod 21 a 22
Roedd yr Arglwydd gyda Joseff yn y carchar ac fe
gafodd swydd gyfrifol gan brif swyddog y carchar
yn gofalu am y carcharorion eraill.

Edrychwch eto ar y cardiau a gofynnwch i’r grþp
benderfynu ym mha gategori mae’r
digwyddiadau’n disgyn, un ai “newyddion da” neu
“newyddion drwg.”

Darllenwch adnod 23 gyda’ch gilydd. Pa
wahaniaeth oedd presenoldeb Duw gyda Joseff
yn ei wneud? Hyd yn oed pan oedd pethau
ofnadwy yn digwydd i Joseff, roedd Duw yn parhau
gydag ef ac roedd Duw ar waith.
Adroddwch weddill yr hanes yn eich geiriau eich
hun,(pennod 40) os nad ydych wedi gwylio ffilm
ohono, gan adrodd sut y bu i Joseff ddehongli
breuddwydion gweision Pharo.
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Edrychwch ar y pedwerydd a’r pumed “llun” yn
eich albwm gan ofyn i’r grþp esbonio beth sy’n
digwydd ymhob llun.

Cymhwyso
Bydd angen breichled WWJD a’r llun o Atodiad
10 - llun person wrth groesffordd. Mae dau
arwydd, un yn dweud ffordd Duw a’r llall yn dweud
ffordd arall. Hefyd yr adnodau isod o Beibl.net os
yn bosibl, neu Feiblau.

Dangoswch freichled WWJD (What Would Jesus
Do) i’r grþp. Mae’r rhain ar gael o siopau llyfrau
Cristnogol neu ar y we. Neu dangoswch lun un
o’r breichledi. Ydy’r grþp yn gwybod pam fod pobl
yn gwisgo’r breichledi yma? Yn syml iawn, maen
nhw’n atgoffa’r bobl sy’n eu gwisgo i feddwl, i
ymddwyn ac i siarad mewn ffordd sy’n plesio Iesu.
Sut ydym i wybod beth sy’n plesio Duw? Trwy
ddarllen y Beibl a chlywed pobl yn ei esbonio inni.
Ond yn aml mae’n anodd dewis gwneud beth
rydym yn gwybod sy’n iawn.  Dangoswch llun y
groesffordd.  Bob dydd byddwn yn wynebu
dewisiadau. A ydym i ddilyn ffordd Duw neu gael
ein temtio i ddilyn ffordd wahanol - ffordd ein
ffrindiau neu ffordd ein hunain?  Cyfeiriwch yn ôl
at “Beth faset ti’n ei wneud?” o’r Adran Cyflwyno’r
Thema. Gofynnwch y cwestiynau i’r grþp os na
wnaethoch ar gychwyn y wers.
Mae Paul, yn ei lythyr at y Cristnogion yn yr Eglwys
yng Nghorinth, am eu hannog wrth wynebu
temtasiynau.
Darllenwch 1 Corinthiaid 10:13 -  a gofynnwch y
cwestiynau canlynol:
Pwy sy’n cael “prawf” h.y. eu temtio? Pawb.
Beth yw ymateb Duw? Mae’n aros yn ffyddlon.
Beth fydd Duw yn rhoi inni? Ffordd allan o’r prawf.
Ysgrifennwch yr atebion mewn swigod meddwl o
amgylch pen y person yn y llun.
Cyfeiriwch y grþp at y bowlen o siocledi yr
oeddech wedi’i gadael cyn cychwyn y wers.
Cafodd rhywun ei demtio i gymryd siocled? Beth
aeth trwy eu meddyliau wrth eu gweld?

Mae awdur y llythyr at y Cristnogion Hebraeg yn
dweud y dylwn weddïo am gymorth Duw pan
fyddwn yn wynebu temtasiwn, oherwydd cafodd

Iesu ei hun ei demtio ac mae’n deall sut rydym
yn teimlo. Darllenwch Hebreaid 4:14,15. Mae
Duw yn addo bod yn drugarog wrthym ac yn rhoi
cymorth inni.
Eto, ysgrifennwch eich sylwadau mewn swigod
o amgylch pen y person yn y llun.

Ond beth os ydym yn syrthio i demtasiwn? Beth
os ydym yn gwybod ein bod wedi  gwneud
dewisiadau nad ydynt yn plesio Duw - i wneud
neu i feddwl neu i siarad mewn ffordd na fyddai
Iesu wedi eu dewis?

Darllenwch 1 Ioan 1:9 a gofynnwch y cwestiynau
canlynol i’r grþp: Beth mae Duw yn addo os
byddwn yn cyffesu ein pechodau a cheisio
maddeuant? Ydy’r adnod yn awgrymu mai dim
ond rhai pechodau sy’n cael eu maddau? Ydy’r
adnodau yn awgrymu fod yna derfyn i faddeuant
Duw? Ydyn ni’n credu Gair Duw?
Ysgrifennwch eich sylwadau mewn swigod o
amgylch pen y person.

Anogwch y bobl ifanc i dreulio ychydig o
amser yn edrych ar eich darlun, yn meddwl am
yr adnodau ac i weddïo’n dawel eu hunain.
Gallwch roi copi o’r llun iddynt, sy’n cynnwys yr
adnodau perthnasol a lle iddynt ysgrifennu.

Gweddïau

Dyddiadur gweddi
Defnyddiwch ddwy dudalen o bapur maint A4 i
greu llyfryn bach gyda 8 tudalen ynddo.
Gadewch i’r grþp addurno’r clawr gyda’r geiriau
“Cofnod Gweddïau.”
Ysgrifennwch yr adnod “Peidiwch gadael i ddim
byd eich poeni chi. Gweddïwch, a gofyn i Dduw
am bopeth sydd arnoch ei angen, a byddwch yn
ddiolchgar bob amser”. Philipiaid 4:6 ar y dudalen
flaen hefyd. Wedyn, rhowch enw un diwrnod ar
bob tudalen – bydd un tudalen ar gyfer bob dydd.
Trafodwch gyda’r grþp pa bethau y dylem
weddïo amdanynt bob dydd. Atgoffwch y grþp
am y cynllun o werslyfr Daniel.
Anogwch bob unigolyn i ysgrifennu eu gweddïau
am bob dydd yn eu llyfr.
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Cofiwch weddïo dros y pynciau sydd wedi codi
o’r gwersi - problemau gyda’r teulu, nerth Duw i
wrthsefyll temtasiwn, maddeuant am bechodau,
pobl sydd yn y carchar ayyb.
Anogwch y bobl ifanc i ddefnyddio’r dyddiadur yn
ystod yr wythnos sydd i ddod. Gweddïwch
drostynt, neu efallai bydd rhai o’r grþp yn fodlon
gweddïo dros ei gilydd. Gweddïwch am gymorth i
wybod beth sy’n plesio Duw ac am gymorth yr
Ysbryd Glân i wneud dewisiadau doeth. Cofiwch
holi’r grþp yr wythnos nesaf amdanynt.

Gweithgarwch Ychwanegol
Roedd Joseff wedi cael ei daflu i’r carchar ar gam.
Heddiw, o amgylch y byd mae pobl ddieuog yn
cael eu carcharu gan lywodraethau oherwydd eu
crefydd, eu tras neu’u daliadau gwleidyddol. Mae’r
mudiad “Cristnogion yn erbyn Poenydio” yn un
o’r mudiadau sy’n ymgyrchu dros gyfiawnder i’r
mathau hyn o garcharorion. Edrychwch ar ei safle
gwe, yn yr adran “news”, i ddarllen rhai hanesion
diweddar o amgylch y byd. www.acatuk.org.uk.
Neu, safle’r mudiad Open Doors www.od.org/
oduk.

Wythnos 3

O garpiau i gyfoeth, o’r carchar i lys y Pharo ei
hun! Dyma’r profiadau o hanes  Joseff yn Genesis
41 y byddwn yn eu hystyried gyda’r bobl ifanc yr
wythnos hon.
Byddwn yn gweld sut mae dawn Joseff i ddehongli
breuddwydion yn agor drws y palas iddo. Yno,
mae’n cael y swydd bwysicaf yn y wlad, yn
cynllunio a goruchwylio’r paratoadau ar gyfer
newyn dychrynllyd. Trwy Joseff mae Duw yn
achub, nid yn unig yr Eifftiaid ond teulu Joseff ei
hun, wrth iddynt deithio i’r Aifft er mwyn ceisio
prynu grawn. Mae’r hanes yn gorffen gyda Joseff
a’i deulu yn cael eu cymodi. Mae Joseff yn maddau
i’w frodyr ac yn croesawu ei dad, tra bod Pharo
yn cynnig cartref parhaol iddynt ac am y tro mae’n
ddiweddglo hapus.

Cyflwyno’r thema
Cewch ddewis un o’r syniadau canlynol neu
ddefnyddio’r ddau syniad os bydd amser yn
caniatáu.

Gêm Teulu Dedwydd
Rhowch 4 darn o gerdyn i bob plentyn a
gofynnwch iddynt dynnu llun 4 aelod o’u teulu
gyda’u henwau. Rhennir tudalen A4 i greu 8
cerdyn bach. Defnyddiwch y cardiau i chwarae’r
gêm “Happy Families.” Gweler yr adran 6-11 am
gyfarwyddiadau.

I fyny ac i lawr!
Rhowch ddarn o bapur maint A4 i bawb.
Gofynnwch i bawb feddwl pa bethau da sydd wedi
digwydd yn ystod yr wythnos ddiwethaf a pha
bethau drwg. Gofynnwch iddynt ffurfio graff yn
dangos y pethau da a drwg - dyddiau’r wythnos
ar y gwaelod a’r rhifau 1-10 ar yr ochr. Efallai
byddai’n well gennych ffurfio graff i’r grþp cyfan.

Darllen a deall y Beibl
Gallwch ddefnyddio un neu mwy o’r syniadau
canlynol, yn ôl eich angen.

Gwylio rhan o ffilm

Gorffen chwarae gêm Joseff, Atodiad 6.

Edrychwch ar y ddau lun olaf yn yr Albwm.

Gofynnwch i’r bobl ifanc i esbonio beth sy’n
digwydd ymhob llun ac edrychwch am yr adnodau
canlynol:
Genesis 41: 1-14
Sut daeth Pharo i wybod am Joseff?
Genesis 41:15,16
Pwy oedd Joseff yn dweud y byddai’n ei helpu?
Genesis 41:25-27
Beth oedd ystyr breuddwydion Pharo?
Genesis 41:33-35
Beth awgrymodd Joseff wrth Pharo?
Genesis 42:1-3
Pwy aeth i’r Aifft i brynu grawn?
Genesis 45:3
Beth ddywedodd Joseff wrth ei frodyr?
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Genesis 45:5 a 7
Pa reswm roddodd Joseff i’w frodyr am bopeth a
oedd wedi digwydd?
Genesis 46:1-4
Beth oedd addewidion Duw i Jacob?

Cymhwyso
Byddwch angen yr Albwm lluniau o wythnos 1 a’r
llythyren D wedi’i ysgrifennu’n fawr ar ddarn o
bapur.
Edrych ar y llun yn yr albwm o Joseff yn helpu
Pharo ac ysgrifennwch y gair PAM? uwch ei ben.
Gofynnwch i’r grþp “Sut oedd Joseff yn medru
helpu’r Pharo?” Mae’r ateb yn Genesis 41:15,16
– roedd Duw gyda Joseff ac yn rhoi’r gallu iddo.
Gwnewch yr un peth gyda’r llun olaf, gan ofyn
“Pam fod Joseff yn fodlon maddau i’w frodyr?”
Mae’r ateb yn Genesis 45:5,7 – roedd Duw wedi
bwriadu’r cwbl er mwyn achub teulu Joseff yn
ystod y newyn.

Dyma’r ddau beth inni gofio - Mae Duw gyda ni
ac mae gan Dduw gynllun da ar gyfer Ei bobl.
Edrychwch eto ar luniau’r bobl ifanc “I fyny ac i
lawr” o ddechrau’r wers er mwyn ymhelaethu ar y
ddau bwynt fel a ganlyn:
1. Atgoffwch y bobl ifanc fod yr Arglwydd Iesu
wedi addo i’w ddisgyblion y byddai Ef gyda nhw
drwy’r amser, trwy Ei Ysbryd. Mae’r un peth yn
wir i ni heddiw. Os ydym wedi gwahodd Iesu i’n
bywydau mae Ef gyda ni trwy’r amser fel yr oedd
gyda Joseff. Gofynnwch i’r bobl ifanc a wnaethon
nhw ofyn i Dduw am Ei gymorth pan ddigwyddodd
y pethau drwg iddynt? Wnaethon nhw ddiolch iddo
pan ddigwyddodd y pethau da?

2. Roedd gan Dduw gynllun ar gyfer Joseff
a’i deulu ac roedd Duw yn trefnu pethau i wireddu
Ei gynllun. Mae hyn yn wir am Gristnogion heddiw:
mae gan Dduw gynllun ar gyfer pob un o’i bobl.
Yr hyn sy’n anodd i ni ei dderbyn yw nad yw cynllun
Duw ar ein cyfer yn golygu ein bod yn osgoi
problemau bywyd.

3. Cofiwch y “D,D,DD.” Dangoswch y llythyren
ac ysgrifennwch y geiriau wrth ei ymyl wrth ichi  ei
gyflwyno. Trwy brofiadau bywyd, da a drwg,
byddwn yn DYSGU am Dduw, am ein hunain, am

bobl eraill, yn DATBLYGU i fod yn fwy tebyg i Iesu
a bydd ein perthynas gyda Duw yn cael ei
DDYFNHAU. Cymerwch amser i esbonio ystyr pob
gair ac i gymhwyso.
Gweddïau
Gofynnwch i’r grþp sut hwyl a gawsant gyda’r
Cofnod Gweddïau. Anogwch hwy i ddal ati yn
ystod yr wythnos sydd i ddod. Oes rhywun wedi
cael ateb penodol i’w gweddïau?
Defnyddiwch y llythyren DD i arwain eich
gweddïau. Gweddïwch am barodrwydd i
DDYSGU, am nerth yr Ysbryd Glân i DDATBLYGU
yn debycach i Iesu yn ystod yr wythnos sydd i
ddod ac am y gallu i weld a chredu fod popeth
sy’n digwydd inni yn medru dod â ni yn nes at
DDUW ac yn DYFNHAU ein perthynas ag Ef.
Anogwch y bobl ifanc i weddïo am rywbeth sydd
wedi eu taro yn ystod y wers heddiw.

Ychwanegol
Beth am gael cystadleuaeth creu brechdan
agored? Wrth weithio trafodwch gyda’r bobl ifanc
y ffaith ein bod yn defnyddio grawn i wneud
gymaint o bethau!  Roedd Duw wedi defnyddio
Joseff i helpu’r Pharo i osgoi trychineb ofnadwy
trwy baratoi yn fanwl ar gyfer y newyn a oedd i
ddod. Trafodwch gyda’r bobl ifanc os ydynt yn
credu bod gan drigolion gwledydd cyfoethog y byd
rôl i’w chwarae i helpu pobl sy’n byw mewn
gwledydd sy’n wynebu newyn a thrychinebau
naturiol eraill. Ydyn ni’n gwneud digon? Pa
syniadau sydd gan y grþp? A fyddent yn hoffi
ysgrifennu at Aelod Cynulliad / Aelod Seneddol /
Aelod Seneddol Ewropeaidd eich ardal i ddatgan
eu gofid a’u syniadau?
Byddai’n dda o beth darllen am brosiect cyfredol
sy’n esiampl o hyn. Edrychwch ar wefannau
Tearfund neu Gymorth Cristnogol am syniadau.
Neu darllenwch hanesion o gylchgronau’r
mudiadau.
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Chwarae Rôl

Annwyl Modryb Elin,
Mae’r ferch drws nesaf yn ffonio bob munud gan ofyn imi fynd yno i chwarae. Ond mae
hi’n cymharu ei phethau hi gyda fy mhethau i drwy’r amser. Mae’n dweud bod ei phethau
hi’n well … ac mae’n iawn! Dwi wedi cael llond bol o hyn! Be’ wna i?

Gan Hanna

Annwyl Modryb Elin,
Lois, Anna a Megan yw fy ffrindiau gorau yn yr ysgol. Fe wnes i freichled i bob un
ohonynt gyda’r pecyn newydd yna ges i. Dwi’n meddwl rhoi’r breichledi iddyn nhw
amser cinio yfory. Rydyn ni’n cael cinio gyda’n gilydd bob dydd a gyda Moli. Mae mam
yn dweud y dylwn i ystyried sut fydd Moli’n teimlo. Beth mae hi’n ei olygu?

Gan Cari

Annwyl Modryb Elin,
Dwi’n mynd allan ar fy meic bob nos ar ôl ysgol gyda Ifan a Sam. Mae Sam newydd
gael beic mynydd newydd sbon. Mae ganddo 30 gêr. Mae’n cþl! Am ryw reswm, mae
Ifan wedi dechrau bod yn gas wrth Sam. Mae’n gwneud hwyl am ben beic Sam a
dweud llawer o bethau cas eraill. Dechreuodd hyn pan gafodd Sam ei feic newydd.
Beth sy’n bod ar Ifan?

Gan Gruff

Annwyl Modryb Elin
Dwi mor gynhyrfus! Dwi’n mynd i Disneyworld yr haf ’ma gyda fy nheulu.  Dwi wrth fy
modd yn siarad am y daith gyda fy ffrind Ffion. Bydd llawer o bethau cyffrous i’w gwneud
yno. Ond bob tro y byddaf yn siarad am y daith mae Ffion yn gwylltio ac yn mynd adref.
Beth sy’n bod arni tybed?

Gan Eleri

Annwyl Modryb Elin,
Mae Hari yn fy nosbarth i yn yr ysgol. Mae ei fam yn helpu yn yr ysgol amser cinio.
Wythnos diwethaf, dywedodd yr athrawes nad oedd Hari yn gorfod cymryd y prawf
sillafu am ei fod wedi gwneud gwaith cartref mor arbennig! Rydyn ni eisiau dysgu
gwers i Hari am ei fod e’n ffefryn gan yr athrawes. Beth ddylen ni wneud?

Gan Siôn
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Aethant â Joseff i lawr i’r Aifft, a
phrynwyd ef gan Potiffar, Eifftiwr
oedd yn swyddog i Pharo ac yn
bennaeth y gwarchodwyr.

Gwelodd Potiffar fod yr Arglwydd
gyda Joseff a bod yr Arglwydd yn
llwyddo gyda phopeth a wnâi.
Cafodd Joseff ffafr yn ei olwg ef, a
bu’n gweini arno; gwnaeth Potiffar
ef yn arolygydd ar ei dÿ a rhoi  ei
holl eiddo yn ei ofal.

Ymhen amser, rhoddodd gwraig
ei feistr ei bryd ar Joseff.

Pan glywodd Potiffar am hyn
roedd yn flin iawn. Rhoddodd
Joseff yn y carchar.

Bu’r Arglwydd gyda Joseff, a
daeth yn þr llwyddiannus.

Yr oedd Joseff yn olygus a glân.

Adroddodd gwraig Potiffar stori
wrth ei gþr: “Daeth y gwas Joseff
ataf a phan godais fy llais
gadawodd ei wisg a ffoi.”

Roedd yr Arglwydd gyda Joseff, a
chafodd ffafr gan geidwad y
carchar. Rhoddwyd  yr  holl
garcharorion dan ofal Joseff. Doedd
ceidwad y carchar yn poeni dim am
y pethau a oedd o dan ofal Joseff.
Roedd yr Arglwydd gydag ef, ac yn
ei lwyddo ym mhopeth a wnâi.
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Bydd cyfle i’r plant gymryd rhan yn y gwasanaeth gan ddefnyddio pethau y maent wedi eu 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?

Defosiwn: Gair o groeso, gweddi, emyn/cân.

Cyflwyniad: Esboniwch wrth y gynulleidfa bod y plant a’r bobl ifanc wedi bod yn dilyn hanes Joseff
yn eu gwersi yn yr Ysgol Sul yn ddiweddar a’u bod am gyflwyno’r hanes hwn.

Eitem i gyflwyno hanes bywyd cynnar Joseff
Gall y plant ddangos eu gwaith crefft, ac ateb cwestiynau am hanes Joseff yn derbyn côt amryliw
gan ei dad, a’r cenfigen a brofodd gan ei frodyr.

Eitem i gyflwyno hanes Joseff yn nhÿ Potiffar
Gall y plant adrodd yr hanes gyda “props” fel y gwneir yn yr Adran Cyflwyno’r Stori oed 6-11.

Eitem i gyflwyno hanes Joseff yn swyddog i Pharo
Defnyddiwch y darlleniad canlynol gyda’r symudiadau/synnau sy’n cael eu hawgrymu:
Joseff = cyffwrdd y llawr (i ddangos amseroedd caled bywyd Joseff) ac ymestyn i’r awyr gan ffurffio
siap pyramid gyda’r breichiau (i ddangos yr amserodd gorau ym mywyd Joseff) : Pharo = dawns
Eifftaidd : Buwch/gwartheg = sþn brefu: Yr Aifft = dawns Eifftaidd: Grawn = ystum malu grawn a
tylino toes.

Roedd Pharo yn gwybod yn iawn mai dim ond un dyn a allai ei helpu i baratoi ar gyfer y newyn a
fyddai’n dod – Joseff!
Cafodd Joseff ddyrchafiad – o’r carchar i’r palas cyn ichi fedru dweud “saith buwch dew.”
Yn siþr iawn, yn union fel y breuddwydiodd y Pharo, profodd y wlad saith mlynedd dda iawn. Dyma
flynyddoedd y “saith buwch dew.” Trefnodd Joseff bod llawer iawn o rawn yn cael ei gasglu a’i storio
mewn ysguboriau anferthol.
Ond, fel y rhybuddiwyd Joseff, ar ôl y saith mlynedd o gynaeafau da, daeth newyn ofnadwy i wlad yr
Aifft ac i’r gwledydd o amgylch yr Aifft, blynyddoedd y “saith buwch denau.”
Nawr roedd pawb yn deall pam fod Joseff wedi bod yn adeiladu’r ysguboriau i storio’r holl rawn!
Cafodd pawb fynd i nôl grawn i gadw eu hunain yn fyw.
Clywodd teulu Joseff bod ’na rawn ar gael i lawr  yng ngwlad yr Aifft a bu iddynt hwythau benderfynu
teithio yno hefyd.
Dyma sioc gafodd Joseff! Ar ôl yr holl flynyddoedd, dyma ei frodyr, yn plygu o’i flaen ac yn ceisio ei
ffafr.
Wrth gwrs, mae gan y stori hon ddiweddglo hapus. Daeth teulu Joseff i fyw i’r Aifft gyda chymorth y
Pharo ei hun. A does dim mwy o sôn am wartheg, tew na thenau.

Neu, yn lle’r eitemau, beth am ddefnyddio Atodiad 8 i greu Albwm lluniau a’u defnyddio i ail-adrodd
hanes Joseff. Gallwch holi’r plant am bob llun yn ei dro.

Dysgu Adnod y gyfres
“Bu’r Arglwydd gyda Joseff a daeth yn þr llwyddiannus.” Genesis 39:2
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Am syniadau sut i ddysgu’r adnod gweler yr Adran Cyflwyno’r Stori oed 6-11.

Cyflwyniad
Bydd angen llun o Joseff (gweler y taflenni  gwaith) wedi’i chwyddo a’i osod yng nghanol darn mawr
o bapur neu fwrdd gwyn a pinnau ffelt trwchus.
Gofynnwch i bawb beth y mae’r adnod yn dysgu i ni am Joseff? Erbyn diwedd ei hanes roedd wedi
dod yn ddyn pþerus a phwysig yn gweithio i’r Pharo. Ond, ydy’r gynulleidfa yn medru cofio rhai o’r
pethau drwg a ddigwyddodd i Joseff yn ystod ei fywyd?
Ysgrifennwch yr awgrymiadau o amgylch llun Joseff.
Gafodd Joseff amser caled, do? Ond mae’r adnod yn ein hatgoffa fod Duw gyda Joseff ac mae hyn
yn wers bwysig i ni hefyd. Mae Duw yn addo bod gyda’i bobl drwy’r amser hyd yn oed pan fydd
pethau cas yn digwydd inni.

Heddiw, byddwn yn ystyried y peth olaf a wnaeth Joseff.

Darlleniad Genesis 50:15-21 (mae’r darlleniad ar y CDd ar ffurff Powerpoint o beibl.net).
Cyn darllen yr hanes esboniwch wrth y gynulleidfa bod yr hanes yma’n digwydd ar ôl i deulu Joseff
symud i’r Aifft ac wedi bod yn byw yno am gyfnod.
Mae brodyr Joseff yn poeni nawr bod eu tad wedi marw y bydd Joseff yn dial arnynt am y pethau cas
wnaethant iddo flynyddoedd yn ol.
Ond, mae Joseff yn eu sicrhau ei fod wedi maddau iddynt yn llwyr ac ei fod yn bwriadu parhau i
edrych ar eu hôl.
Pa mor hawdd fydden ni’n ei cael hi i faddau i bobl eraill? Cynigiwch wahanol sefyllfaoedd i’r gynulleidfa,
gan ofyn pa mor hawdd fyddai maddau yn y fath amgylchiadau e.e.

mae ffrind yn dweud celwydd amdanat
mae’r athro yn dangos ffafriaeth i un person yn y dosbarth o hyd
mae rhywun yn benthyg rhywbeth gennyt ac yn ei ddychwelyd wedi’i falu
mae un o dy ffrindiau yn chwerthin ar dy ben o flaen pobl eraill am dy fod yn methu gwneud
rhywbeth
mae dy chwaer/frawd yn gwrthod rhannu gyda thi

Cyflwyniad
Bydd angen jar gwydr gyda bar o siocled tu mewn iddo. Dylai’r jar fod yn ddigon mawr i’ch llaw fynd
i mewn, ond ddim ddigon mawr i’ch llaw ddod allan allan yn dal y siocled.
Gofynnwch am wirfoddolwr i estyn y bar o siocled – ac os ydynt yn llwyddo, mae’n cael ei gadw.
Dylai’r neges fod yn amlwg: does dim posib tynnu’r llaw allan o’r pot tra’n gafael yn y siocled. Mae’n
rhaid gollwng y siocled i gael y llaw allan.
Mae maddau i bobl yn debyg iawn i hyn.
Os oes rhywun yn ein brifo bydd pob math o deimladau a meddyliau cas yn dod i’n calonnau. Efallai
y byddwn yn teimlo casineb tuag at y person hwnnw, efallai byddwn yn ceisio dial arnynt. Dydy’r
teimladau a’r meddyliau hyn ddim yn gwneud lles inni, a dydyn nhw ddim yn gwneud inni deimlo’n
hapusach.
Mae’n rhaid i ni ollwng gafael o’r teimladau a meddyliau drwg a chas sy’n dod i’n calonnau.
Dyma lwyddodd Joseff i’w wneud. Roedd Joseff wedi maddau i’w frodyr ac wedi gollwng gafael o
bob meddwl a theimlad cas oedd ganddo tuag atynt.
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Gofynnwch i’r gynulleidfa beth maent yn ei feddwl o’r ddyledwr cyntaf? A ddylai fod wedi trin ei
weithiwr yn wahanol? Pam?

Mae’r Beibl yn dweud wrthym fod Duw yn fodlon maddau ein holl bechodau os gofynnwn am faddeuant
o waelod ein calonnau a rhoi ein bywydau iddo.
Meddyliwch am hyn: mae Duw yn bur ac yn lân, ac nid yw hyd yn oed yn gallu edrych ar bechod.
Ond, oherwydd ei fod yn ein caru gymaint, mae’n fodlon maddau inni y pethau drwg rydym wedi’u
gwneud, y pethau drwg rydym wedi dweud a’r pethau drwg rydym wedi meddwl. Mae maddeuant
Duw yn bosibl oherwydd fod Iesu wedi marw ar y groes.
Os yw Duw yn fodlon maddau inni, oni ddylwn ninnau faddau i’n gilydd?

Amser i weddïo

Nid yw’n hawdd inni faddau i bobl eraill, yn enwedig os ydym wedi cael ein brifo yn ofnadwy ond
mae’r Ysbryd Glân yn gallu ein helpu yn hyn o beth.
Defnyddiwch y weddi ganlynol ac efallai yr hoffech adael amser tawel yng nghanol y weddi i bobl
weddio dros sefyllfa bersonol.

Diolch Arglwydd am hanes Joseff a’i esiampl.
Diolch am y modd y dangosodd faddeuant i’w frodyr.
Arglwydd Dduw, mae’n anodd iawn inni faddau i bobl sy’n ein brifo.
Plis Ysbryd Glân, helpa ni i faddau i eraill.
(Meddyliwch am rywun sydd wedi eich brifo a gofyn am help i faddau iddynt ac i ollwng gafael ar y
teimladau cas sydd yn eich calon tuag atynt.)
Diolch Iesu am farw ar y groes er mwyn inni gael maddeuant.
Mae’n anodd inni ddeall yn iawn pam rwyt ti’n ein caru gymaint ac eisiau maddau inni.
Ond diolch Dduw am dy gariad a dy faddeuant.
Plis maddau inni heddiw, ein meddyliau drwg a’r pethau drwg yr ydym wedi’u gwneud. Plîs glanhâ
ein calonnau trwy waed Iesu.
Amen

Cymhwyso i’r oedolion os dymunwch. Gellir rhannu taflenni gwaith i’r plant i’w llenwi yn ystod yr
amser hyn.

Awgrymiadau am ganeuon/emynau:
Caneuon Ffydd: 51, 52, 151, 158, 188, 196
Tyrd i Ddathlu: 2, 15, 18, 19.

Gwasanaeth Teuluol
Joseff yn yr Aifft: Genesis 37-50


