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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. Ni fu cyfieithu erioed yn ateb delfrydol nac yn
hawdd, gan fod 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 fod y deunydd plant ac ieuenctid yn gynwysiedig fel
taflenni ac atodiadau i’w llungopïo. O fewn pob llyfr ceir:

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

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

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

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

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

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

Hanes Moses: Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant:  Rhif 10 a 11a, tud.92
Beibl Lliw y Plant, tud. 68-71
Beibl Lliw y Teulu, tud. 33
Beibl y Plant Lleiaf, tud. 58
Y Beibl Graffig: Hanes Moses

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 2: stori 2-3

Cyfres Testament:  Moses – gan S4C.
Ar gael gan Cyngor Ysgolion Sul.

Moses: Animated Stories from the Bible –
Nest Entertainment.
Ar gael o www.amazon.co.uk

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Ble mae Moses
Pris £2.95

Moses yr Arweinydd
Pris 60c

Moses: Cyfres Testament
Pris £4.99

Miriam y Chwaer Fawr
Pris £1.50

Y Baban yn yr Hesg
Pris £3.95

Blynyddoedd lawer cyn geni Moses, addawodd Duw i Abraham y byddai’n dad i genedl fawr - y
bobl yr oedd Duw am eu dewis i fyw yn y wlad yr oedd yn ei roi iddynt. Yn ystod bywyd Abraham,
roedd hi’n ymddangos nad oedd yr addewid am gael ei gwireddu: d’ oedd gan Abraham ond un
mab, ac ond digon o dir i gladdu ei wraig!

Erbyn geni Moses, roedd nifer disgynyddion Abraham wedi tyfu i’r fath raddau fel bod Pharo yn
poeni am ei deyrnas. Fe gofiwch i Jacob, (a ailenwyd Israel) ddwyn ei un-ar-ddeg mab i fyw i’r Aifft
er mwyn dianc o’r newyn oedd yng Nghanan. Roedd un o feibion Jacob, sef Joseff, eisoes yn byw
yno, a hynny fel un o brif gynghorwyr Pharo, er ei fod wedi ei werthu fel caethwas! Sefydlodd teulu
Jacob yn yr Aifft ar wahoddiad Pharo, ond wedi 400 o flynyddoedd roeddent bellach yn gaethweision
i Pharo, un nad oedd ganddo gof na pharch at benderfyniad ei ragflaenydd.

Dewisodd Duw Moses i arwain disgynyddion Abraham i ail ran ei addewid - eu gwlad eu hunain.
Ond, fel y darganfu Moses, nid yw galwad Duw, a meddiannu ei addewidion yn golygu bywyd
rhwydd. Mae cynllun achubol Duw yn digwydd yn amser Duw ac yn ôl ei gynllun Ef.

Dyma’r prif themâu yr ydym am eu hystyried gyda’r plant iau. Gobeithiwn weld sut y mae Duw’n
ymateb i gri ei bobl am gymorth, ac am iachawdwriaeth. Gyda’r ieuenctid, byddwn yn ystyried sut
mae pobl yn dioddef oherwydd caethwasiaeth heddiw. Byddwn hefyd yn ystyried ein cyfrifoldeb fel
pobl Dduw i ymateb i’r miliynau o leisiau sy’n gweiddi heddiw am gymorth a gwaredigaeth o
gaethwasiaeth.

Byddai ‘Duw ar waith mewn hanes’ yn is-deitl priodol i’r gyfres wrth inni edrych yn ôl, a gwelwn sut
y cododd Duw Moses i fod yn gydweithiwr iddo. Heddiw, ni yw Ei gydweithwyr. Wrth inni rannu’r
newyddion da gyda’r plant a’r ieuenctid, ac wrth inni eu herio i fyw i’r Arglwydd, bydded inni brofi
geiriau Rhufeiniaid 8:28,  “Gwyddom fod pob peth yn cydweithio er daioni i’r rhai sy’n caru Duw.”
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Oed Meithrin – 5
Moses: Exodus 2-4

AMSER CHWARAE

Amcanion
I ystyried gofal a chariad ein teulu
I gyflwyno Moses y baban a dyfodd i fod yn
berson arbennig iawn yn hanes Pobl Dduw

1. Ble mae Moses?
Dangoswch lun Moses yn y fasged. (Rhan o
Atodiad 2). Dywedwch wrth y plant i gau eu
llygaid tra eich bod yn cuddio’r llun rhywle yn
yr ystafell. Mae’r plant i chwilio am y llun nes
dod o hyd iddo. Chwaraewch y gêm nifer o
weithiau, ac yna esboniwch wrth y plant y
byddwch yn clywed hanes y baban hwn
heddiw.

2. “Yn y gwair!”
Dewiswch un o’r plant i gael gorchudd dros
ei lygaid (sgarff). Mae’r plant eraill yn sefyll
yn llonydd o gwmpas yr ystafell. Mae’r plentyn
sydd â’r gorchudd yn galw, “Ble mae
Moses?”. Mae’r plant eraill yn ateb, “yn y
gwair.” Mae’r plentyn sydd â’r gorchudd yn
symud tuag at y lleisiau gan geisio cyffwrdd
â rhywun. Os yw’n llwyddo, mae’r ddau yn
cyfnewid, mae’r plant i gyd yn symud o
gwmpas ac mae’r gêm yn cael ei hailadrodd.
Esboniwch wrth y plant y byddwch yn clywed
hanes baban o’r enw Moses heddiw, neu
defnyddiwch y gêm i atgoffa’r plant o’r stori.

3. Suddo neu arnofio?
Paratowch fowlen o ddþr a nifer o wrthrychau
i’r plant cael eu rhoi yn y dþr - rhai fydd yn
arnofio ac eraill fydd yn suddo. Gadewch i’r
plant ddewis eitem a gofynnwch iddynt a
ydyn nhw’n meddwl y bydd yr eitem yn suddo
neu’n arnofio. Gadewch iddynt roi eu
heitemau yn y dþr un ar y tro i weld beth sydd
yn digwydd.
Esboniwch wrth y plant fod rhywun yn y stori
wir o’r Beibl heddiw wedi rhoi basged ar yr
afon gyda rhywbeth arbennig iawn y tu mewn
iddi.
Neu, defnyddiwch yr arbrawf i atgoffa’r plant
o’r stori.
Rhowch y dþr allan o afael y plant i’w
ddefnyddio eto yn ystod Amser Gweddi.

4. Pwy sy’n perthyn?
Paratowch set o luniau, Atodiad 1. Cuddiwch
y lluniau o amgylch yr ystafell a gofynnwch
i’r plant ddod o hyd iddynt. Cewch ofyn i un
plentyn chwilio ar y tro.  Edrychwch yn ofalus
ar y lluniau gan sylwi pwy sy’n fabi a phwy
sy’n blentyn “mawr,” cyn gofyn i’r plant pwy
maen nhw’n credu sy’n perthyn.
Esboniwch wrth y plant y byddwch yn clywed
hanes gwir o’r Beibl heddiw am faban bach
o’r enw Moses a’i chwaer fawr.
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Oed Meithrin – 5
Moses: Exodus 2-4

AMSER STORI AMSER CREADIGOL

Defnyddiwch lyfr stori Beiblaidd i gyflwyno’r stori - gweler
y dudalen Adnoddau. Cofiwch adrodd y stori yn eich
geiriau eich hun wrth edrych ar y lluniau. Dewiswch un
o’r syniadau canlynol i atgyfnerthu’r stori neu i gyflwyno’r
stori.

1. Stori Miriam
Dywedwch yr hanes o safbwynt Miriam, chwaer Moses.
Rhowch siôl dros eich pen a thynnwch eich esgidiau.
Byddai’n dda cael basged â dol ynddi ond gellir meimio
hyn yn hawdd. Esboniwch wrth y plant pwy ydych chi
ac wedyn adroddwch hanes Miriam.
Cofiwch esbonio eich teimladau wrth i chi baratoi’r
fasged yn ofalus a pham fod rhaid cuddio’r baban.
Esboniwch yn syml fod Brenin cas am gymryd y
babanod oddi wrth eu teuluoedd. Eglurwch sut y bu
ichi gario’r fasged i’r afon gyda’ch mam, a’i gosod yn y
brwyn; wedyn, gwylio yn dawel ar ôl i’ch mam fynd adref;
y Dywysoges yn dod i’r afon a dod o hyd i’r baban; sut
bu ichi siarad â’r Dywysoges a chynnig dod o hyd i
rywun i edrych ar ôl y baban iddi. Gorffennwch drwy
esbonio pa mor ddiolchgar a balch yr ydych o wybod
fod Moses yn ddiogel yn nhÿ’r Brenin cas!

2. Creu darlun
Defnyddiwch y lluniau yn Atodiad 2. Gellir lliwio’r lluniau
ymlaen llaw a’u chwyddo.
Gellir defnyddio’r lluniau yn rhan o’r cywaith: gweler
Amser Creadigol.
Ailadroddwch y stori gan ddangos y lluniau. Gofynnwch
i’r plant pwy ydy’r cymeriadau a beth wnaethant yn y
stori. Cofiwch ofyn sut oedd y gwahanol gymeriadau
yn teimlo, e.e. sut oedd mam Moses yn teimlo wrth ei
roi ar yr afon yn y fasged? Sut oedd Miriam yn teimlo
wrth iddi wylio’r fasged? Sut oedd y Dywysoges yn
teimlo wrth ddarganfod y baban yn y fasged?

3. Hanes “Moses”
Ailadroddwch y stori yn eich geiriau eich hun.
Dywedwch wrth y plant eu bod yn gorfod gwrando’n
ofalus a phob tro y maent yn eich clywed yn dweud y
gair “Moses,” mae angen iddyn nhw ddweud “Moses”
ac esgus siglo baban yn eu breichiau. Cofiwch ymarfer
ychydig o weithiau cyn cychwyn y stori!

1. Paratoi coron Tywysoges
Byddwch angen stribed o gerdyn sy’n
ddigon hir i fynd o gwmpas pen plentyn.
Paratowch sgwariau bychain o bapur, 3
neu 4 lliw gwahanol, i’r plant eu gludo ar
y goron. Helpwch nhw i ffurfio patrwm
gyda’r lliwiau. Gludwch y ddau ben at ei
gilydd gan ddefnyddio tâp selo neu
styffylwr.

2. Creu llun
Byddwch angen y templedi o Atodiad 3,
papur gwyn neu frown, gwyrdd, glas a
brown golau, darn o gerdyn maint A5 i
bob plentyn, rhuban/gwlân i hongian y
llun.
Efallai hoffech baratoi’r darnau ymlaen
llaw, h.y. torri digon o ddarnau i bob
plentyn. Gallwch ddefnyddio siapiau
plaen a chael y plant i’w lliwio neu
ddefnyddio siapiau wedi’u torri o bapur
lliw. Gludwch y siapiau ar y cerdyn,
gwnewch ddau dwll i’r rhuban a gosod y
rhuban i’w orffen.

3. Cywaith
Defnyddiwch y lluniau o Atodiad 2.
Byddwch angen darn o gerdyn maint
poster, papur glas wedi’i dorri’n stribedi
bychain i greu’r afon, stribedi o bapur
gwyrdd i greu’r brwyn.
Gall rhai o’r plant liwio’r ffigyrau, rhai yn
gludo stribedi o bapur glas i greu’r afon
a rhai yn gludo’r papur gwyrdd wrth ymyl
yr afon i greu’r brwyn. Gludwch y ffigyrau
ar ôl gorffen y cefndir.

4. Defnyddiwch un o’r taflenni gwaith
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Oed Meithrin – 5
Moses: Exodus 2-4

AMSER CANU A GWEDDÏO AMSERLEN

Cân (I’r dôn “Diolch, diolch Iesu”)

Diolch am fy nheulu,
diolch am fy nheulu,
diolch am fy nheulu, diolch nawr,
diolch am fy nheulu
O, diolch am fy nheulu.
Diolch am fy nheulu,
Diolch nawr.

Gofynnwch i’r plant pwy sy’n perthyn i’w teulu a chanu
pennill gan gynnwys y bobl hynny e.e. brodyr, chwiorydd,
tad, mam.

Rhigwm
Dywedwch y cymal cyntaf, gyda’r plant yn ymuno yn yr
ail gymal. Adroddwch sawl gwaith nes bod y plant yn gallu
adrodd y ddwy ran.

Mae Moses yn cysgu yn y fasged (siglo’r baban) - shh,
shh, shh (codi bys at wefusau).
Mae Miriam yn gwylio o’r gwair (codi dwylo at y talcen i
ysbïo) - shh, shh, shh.
Mae’r Dywysoges yn clywed rhyw sþn (codi llaw at y glust)
- wa, wa, wa (ystum crïo).
Bydd Moses yn ddiogel yn awr - hwre, hwre, hwre (neidio
i fyny ac i lawr a chwifio breichiau).

Gweddi
Defnyddiwch y syniad hwn i gyd-fynd ag amser chwarae
3. Rhowch sgwâr o bapur i bob plentyn a gofynnwch
iddynt dynnu llun aelod o’u teulu.
Plygwch gorneli’r papur i’r canol a gosod y papurau, un
ar y tro, yn y fowlen ddþr. Bydd y corneli yn agor gan
ddangos y llun tu mewn. Dywedwch weddi syml dros y
person yn y llun, e.e. ‘Diolch Dduw am fy chwaer sy’n
chwarae gyda mi’. Gall y plant ail-adrodd y weddi ar eich
hôl.

Eisteddwch mewn cylch gyda’r plant. Gweddïwch dros
bob plentyn yn eu tro a gofynnwch i’r plant i ailadrodd ar
eich hôl, e.e. ‘Diolch Dduw am John. Plîs edrych ar ôl
teulu John.’

Wythnos 1
Amser Chwarae 3
Amser Stori 1
Amser Creadigol 1
Gweddi

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

Wythnos 3
Amser Chwarae 4
Amser Stori 3
Amser Creadigol 2
Cân



Moses: Y Dywysoges a’r Baban  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008 8

Taflen 1
Moses: Exodus 2-4
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Taflen 2
Moses: Exodus 2-4

Dyma rai o’r bobl o hanes y baban Moses.
Ydych chi’n cofio beth wnaeth bob un yn yr hanes?

Cysylltwch y llun gyda’r person cywir

Moses

Miriam

Mam Moses

Merch Pharo
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Taflen 3
Moses: Exodus 2-4

Pwy sy’n Perthyn?

Cysylltwch y bobl sy’n perthyn. Wedyn, dewiswch enwau iddynt. Ydych chi’n gallu
dewis enwau sy’n cychwyn gyda’r un llythyren?

Chwaer fawr Moses oedd Miriam. Roedd ganddi swydd bwysig iawn. Ar ôl iddynt
roi’r fasged ar yr afon, cuddiodd Miriam yn y brwyn er mwyn gwylio’r fasged.
Gwelodd y Dywysoges a chynigiodd ddod o hyd i nyrs i’r baban. Pwy tybed fyddai
nyrs Moses?
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Oed 6 - 11
Moses: Exodus 2-4

Amcanion
i gyflwyno Moses a’i fywyd cynnar;
i ystyried Moses fel yr un a ddewiswyd gan Dduw i
arwain Ei bobl o’r Aifft;
i ystyried galwad Duw i Moses.

Adnod i’r gyfres
“Gwyddom fod pob peth yn cydweithio er daioni i’r rhai sy’n caru Duw.”
Rhufeiniaid 8:28

Cân i’r gyfres
‘Bendigedig enw yr Iôr!’ - Tyrd i Ddathlu

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

1. Achub fi!

Chwaraewch gêm o “Tip.” Gofynnwch am
wirfoddolwr i fod yn “ddaliwr”. Mae ef/hi’n
ceisio cyffwrdd (‘tipio’) y plant eraill wrth iddynt
redeg o gwmpas. Pan fydd un ohonynt yn
cael ei “tipio” maen nhw’n gorfod aros yn
llonydd gyda’u coesau ar led, yn galw “Achub
fi!”. Mae’r un sydd wedi cael ei d/ddal yn cael
ei rhyddhau os bydd plentyn arall yn cropian
trwy ei g/choesau. Chwaraewch am gyfnod
cyn dewis plant eraill i fod yn ‘ddalwyr’.

Esboniwch wrth y plant am bwysigrwydd y
geiriau “Achub fi” yn y gêm.  Roedden nhw
angen rhywun arall i ddod i’w rhyddhau ar ôl
iddynt gael eu dal. Yn y stori wir o’r Beibl
heddiw byddwn yn clywed hanes pobl Dduw
yn galw arno i’w hachub o sefyllfa gas iawn.
Esboniwch fod pobl Dduw yn cael eu trin fel
caethweision i Pharo. Roeddent yn cael eu
gorfodi i weithio yn galed iawn, iawn ar
brosiectau adeiladu Pharo. Roedd yn rhaid
iddynt weithio yn galed yn y caeau yn creu

brics. Roedd Pharo yn gweld bod nifer yr
Israeliaid yn cynyddu yn sylweddol ac roedd
ganddo ofn y byddent yn codi yn ei erbyn.
Felly, gorchmynnodd y dylid lladd pob baban
gwrywaidd ar ei enedigaeth.

2. Adeiladu pyramid

Byddwch angen llawer o gwpanau plastig,
gwobr fechan, glôb neu Atlas i ddangos Yr
Aifft, lluniau o adeiladau - megis Y Sffincs,
Pyramidau, Temlau Eifftaidd. Gallwch ddod o
hyd i’r rhain trwy ddefnyddio “Gwgl” ar y
rhyngrwyd.

Rhannwch y grþp i dimoedd/parau gan
esbonio fod ganddynt ddau funud i adeiladu
pyramid gyda’r cwpanau a bod gwobr i’r
gorau. Ar ôl dwy funud cewch feirniadu, dewis
y gorau a chyflwyno’r wobr. Gofynnwch i’r
plant ym mha wlad gellir gweld pyramidau?
Dangoswch Yr Aifft i’r plant ar y glôb/Atlas, ac
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esboniwch fod pobl Dduw, yr Israeliaid, wedi
byw yn yr Aifft am 400 o flynyddoedd ar un
adeg yn eu hanes, flynyddoedd cyn geni Iesu
Grist. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd llawer
o waith adeiladu yn cael ei wneud yn y wlad,
yn codi adeiladau crand a rhyfeddol i’r
brenhinoedd. Yr enw ar frenhinoedd yr Aifft
oedd Pharo.

Dangoswch luniau o’r adeiladau.

Esboniwch fod pobl Dduw yn gaethweision i
Pharo. Roeddent yn cael eu gorfodi i weithio
yn galed iawn, iawn ar brosiectau adeiladu y
Pharo. Roedd yn rhaid iddynt weithio’n galed
yn y caeau i greu brics, ac ar y gwaith
adeiladu. Roedd Pharo yn gweld bod nifer
yr Israeliaid yn cynyddu’n sylweddol ac roedd
ganddo ofn y byddent yn codi yn ei erbyn.
Felly, gorchmynnodd y dylid lladd pob baban
gwrywaidd ar ei enedigaeth.
Mae’r Israeliaid yn dechrau galw’n uchel ar
eu Duw i’w hachub – a dyma ddechrau ein
stori wir o’r Beibl heddiw.

3. Enw hieroglyffig

Dangoswch yr Wyddor hieroglyffig i’r plant –
Atodiad 4.
Gofynnwch i’r plant a ydynt yn gwybod
rhywbeth am y symbolau.
Esboniwch, os bydd angen, mai dyma un o’r
ffyrdd cynharaf o ysgrifennu a hynny gan
bobl yr Aifft tua 3,000 o flynyddoedd yn ôl.

Rhowch ddarn o gerdyn melyn maint 7cm x
21cm i bob un (h.y. chwarter tudalen A4).
Gadewch i’r plant gopïo’r symbolau sy’n creu
eu henwau ar y cerdyn, un symbol o dan y
llall.

Roedd yr Eifftiaid yn creu llabed enw fel hyn
iddyn nhw eu hunain – Cartouche.
Esboniwch wrth y plant fod pobl Dduw, yr
Israeliaid, wedi byw yn yr Aifft am 400
mlynedd, amser maith yn ôl – amser cyn i
Iesu Grist gael ei eni hyd yn oed.

Esboniwch fod pobl Dduw yn cael eu trin fel
caethweision i Pharo – brenin yr Aifft.
Roeddent yn cael eu gorfodi i weithio yn
galed iawn, iawn ar brosiectau adeiladu y
Pharo. Roedd yn rhaid iddynt weithio yn
galed yn y caeau ac wrth greu brics. Roedd
Pharo yn gweld bod nifer yr Israeliaid yn
cynyddu’n sylweddol ac roedd ganddo ofn
y byddent yn codi yn ei erbyn. Felly,
gorchmynnodd y dylid lladd pob baban
gwrywaidd ar ei enedigaeth. Mae’r Israeliaid
yn dechrau galw’n uchel ar eu Duw i’w
hachub – a dyma ddechrau ein stori wir o’r
Beibl heddiw.
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Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio un o’r
llyfrau yn y rhestr Adnoddau ac wedyn
dewiswch un o’r syniadau canlynol i
atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. Neu,
defnyddiwch un o’r syniadau canlynol wrth i
chi adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun.

1. Pwy ddywedodd beth?
Defnyddiwch Atodiad 2.  Torrwch y ffigyrau
allan a’u lliwio. Byddwch angen y brawddegau
canlynol wedi’u hysgrifennu mewn swigod
siarad yn barod i’w hychwanegu yn y lle
priodol. Gadewch le ym mhob un o’r swigod i
ychwanegu syniadau’r plant. Byddwch hefyd
angen ‘blutac’ a rhywle i osod y ffigyrau a’r
swigod.

Ail adroddwch y stori yn eich geiriau eich hun,
gan ddangos y cymeriadau yn eu tro a
gofynnwch i’r plant ddewis y swigen sy’n
cyfateb i’r person. Gallwch ddarllen y
brawddegau i’r plant iau cyn iddynt ddewis pa
swigen, ond gyda’r plant hÿn, gallwch ofyn i
wahanol aelodau ddarllen y brawddegau.

Mae’n rhaid inni guddio’r baban rhag
milwyr Pharo. Dydyn ni ddim eisiau
iddynt daflu ein baban i’r afon.
(Mam Moses)
Arhosaf yma yn y brwyn, allan o’r golwg
i wylio’r fasged.
(Miriam)
Beth ydy’r sþn yna? Mae’n debyg iawn
i sþn baban yn crïo. Dos at y brwyn i
chwilio.
(Y Dywysoges)
Hoffech i mi ddod o hyd i ddynes i fagu’r
plentyn i chi?
(Miriam)
Bww, hww, bww, hww.
(Moses)

Trafodwch sut deimladau oedd gan y
gwahanol gymeriadau yn y stori ac
ychwanegwch y teimladau i’r swigod
perthnasol. Cyflwynwch y syniad bod Duw
wedi dewis Moses i gael rhan allweddol yn
Ei gynllun i achub yr Israeliaid o’r Aifft. Roedd
Duw yn gofalu amdano o’r cychwyn cyntaf.
Cafodd Moses ei fagu gan ei fam am gyfnod
cyn iddo fynd i fyw at y Dywysoges ym
mhalas y Pharo.

2. Beth sydd ar goll?
Defnyddiwch Atodiadau 4 a 5: Yr Wyddor,
geiriau hiero o’r stori a’r stori â bylchau. Bydd
angen i’r plant gyfieithu’r geiriau’r hieroglyffig
yn gyntaf. Esboniwch, os oes angen, mai
dyma un o’r ffyrdd cynharaf o ysgrifennu a
hynny gan bobl yr Aifft tua 3,000 o
flynyddoedd yn ôl.
Darllenwch y stori gyda’r plant. Bob tro y
byddwch yn cyrraedd bwlch yn y testun bydd
y plant angen dewis un o’r geiriau hieroglyffig.
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Gêm i ddysgu’r adnod
Rhannwch y plant yn dimoedd.
Byddwch angen geiriau’r adnod wedi eu
hysgrifennu ar siapiau basged (Atodiad 6),
un set ar gyfer bob tîm (pob gair ar ddarn
unigol gan gynnwys y cyfeirnod), basgedi a
thudalennau o gylchgrawn (digon i bob tîm
gael 4 tudalen). Gosodwch eiriau’r adnod
mewn setiau cyflawn ar wahân ar un ochr yr
ystafell a’r timoedd ar ochr arall yr ystafell.
Esboniwch bod yr afon Nîl yn gwahanu’r
plant o’r geiriau y maent angen eu casglu.
Gosodwch y tudalennau fel “cerrig” rhwng y
plant a’r geiriau. Mae’r plant yn cymryd eu
tro i groesi’r “afon” trwy gamu ar y “cerrig.”
Maent yn casglu un o’r “basgedi” a’i
dychwelyd at eu tîm cyn i’r aelod nesaf
groesi’r afon yn yr un modd.
Mae’n bosib chwarae’r gêm fel ras, gyda
phob tîm yn cystadlu yn erbyn ei gilydd neu
gallwch amseru pob tîm yn eu tro i weld pwy
sy’n cwblhau’r dasg gyflyma’.

Ar ôl casglu’r geiriau i gyd helpwch y plant i
ffurfio’r adnod. Darllenwch yr adnod gyda’ch
gilydd ac esboniwch beth yw ystyr yr adnod
yn y cyd-destun yma.
Roedd Duw wedi clywed yr Israeliaid yn
gweiddi’n uchel arno i’w  hachub rhag cael
eu cam-drin. Roedd gan Dduw gynllun –
roedd wedi bwriadu i Moses arwain y bobl
o’r Aifft i wlad arbennig iawn a fyddai’n gartref
newydd iddynt.
Felly, er bod hi’n edrych yn dywyll iawn ar
Moses a’r Israeliaid, roedd Duw ar waith.
Heddiw, os ydym yn caru Duw ac wedi gofyn
i Iesu Grist ddod i mewn i’n calonnau, mae
gan Dduw gynllun ar gyfer ein bywydau
ninnau hefyd.
Mae Duw yn addo bod gyda ni beth bynnag
sy’n digwydd i ni. Weithiau bydd pethau da

yn digwydd i ni – gofynnwch am
awgrymiadau. Adegau eraill bydd pethau
cas yn digwydd i ni – eto, gofynnwch am
syniadau. Mae Duw yn addo y bydd E’n
gofalu bod pethau da yn dod i ni trwy bopeth.
Er bod hyn yn anodd i’w ddeall ac i’w gredu,
dydy Duw byth yn torri ei addewidion.
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Yn ystod y sesiwn grefft byddwn yn canolbwyntio ar ran olaf y stori, sef Duw yn siarad â Moses
drwy’r berth nad oedd yn cael ei difa (Exodus 3, ‘Beibl Bach i Blant’ t.100-103 yn unig). Wrth i
chi weithio, sgwrsiwch gyda’r plant am y stori. Esboniwch fod Duw wedi rhoi siars i Moses.
Roedd gan Moses ran allweddol i chwarae yng nghynllun Duw i achub yr Israeliaid o’r Aifft.
Datguddiodd Duw Ei gymeriad i Moses pan ddatguddiodd Ei enw - YAHWEH. Efallai bod ystyr
yr enw braidd yn anodd - Ydwyf yr hyn Ydwyf, neu yn syml, Myfi yw. Ond mae’r enw yn egluro
wrthym fod Duw yn bodoli a’i fod gyda ni. Roedd Moses angen bod yn sicr o’r ffaith gysurlon
hon wrth iddo fentro yn ôl i balas Pharo ac wrth iddo ymgymryd â’r gwaith anodd oedd gan
Dduw ar ei gyfer yn arwain Ei bobl i ryddid.

1. Creu baner
Byddwch angen darn mawr o bapur neu
gerdyn yn gefndir gydag amlinelliad o berth
arno - dim ond y brigau. Hefyd, darnau o
bapur lliw oren, coch a melyn a thempledi
dail. Y gair YAHWEH, mewn llythrennau digon
mawr i fod yn deitl uwchben y berth.
Gallwch dorri’r llythrennau o bapur sgleiniog
ar gyfer y teitl, neu defnyddiwch ‘WordArt’  i
argraffu’r teitl mewn ffont addas i’w liwio.

Gall y plant:
liwio’r cefndir - gan ddefnyddio
pensiliau lliw, papur lapio neu baent
liwio’r brigau;
dorri allan siapiau dail a’u gludo ar y
brigau i greu siâp perth;
osod y teitl;
greu ‘border’ i’r faner gyda phatrwm
(patrwm ôl traed neu sandal efallai?).

YAHWEH
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2. Creu “Cartouche”
Dangoswch llun y ‘Cartouche’ i’r plant.
Esboniwch mai’r enw ‘YAHWEH’ ydyw wedi’i
ysgrifennu mewn hierogliffig.
Esboniwch mai dyma oedd ffurf ysgrifennu’r
Eifftiaid adeg Moses. Mae’r lluniau yn
cynrychioli llythrennau gwahanol.

Math o label enw yw “cartouche.” Crëodd
Eifftiaid y cynfyd rhain mewn aur i’w
brenhinoedd a phobl bwysig y wlad i’w
gwisgo.
Gall y plant greu “cartouche” mawr gyda’u
henw eu hunain i hongian ar ddrws ystafell
wely neu un bach i’w roi ar rhuban i wisgo fel
cadwyn. Neu, beth am greu “cartouche”
gydag enw YAHWEH?

Byddwch angen:
Atodiad 4 i’r plant - copï o’r llythrennau
hieroglyffig;
Cerdyn melyn/aur - maint yn dibynnu
ar ba brosiect yr hoffech chi ei
gyflawni.
Cortyn/rhuban, er mwyn gallu
hongian/gwisgo’r “cartouche.”

Gadewch i’r plant ffurfio eu henw ar y cerdyn
(gan ddefnyddio pensil i ddechrau), un
llythyren o dan y llall, fel y dangosir.  Gwnewch
dwll a gosod y rhuban (os dymunant) i greu
cadwyn, neu osod cortyn/rhuban ar gefn y
‘cartouche’ gyda thâp-selo os am greu plac i
ddrws ystafell wely.
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Gem1. Ras “Mymi”
Rhannwch y plant yn dimoedd. Byddwch angen
rolyn o bapur toiled ar gyfer bob tîm.
Esboniwch wrth y plant am arferiad yr Eifftiaid o
lapio pobl a oedd wedi marw mewn cadachau i
greu “mymis.” Ras yw hon i greu “mymi” wrth lapio
un aelod o’r tîm mewn papur toiled. Rhowch ddau
funud i’r timoedd ac yna dewis pa dîm sydd wedi
creu’r “mymi” gorau.

Gem 2. Byw yn yr Aifft
Mae’r plant yn sefyll yng nghanol yr ystafell –
dyma’r ardal “cartref.”
I’r dde, mae’r caeau ac i’r chwith, mae’r
pyramidiau. Y plant ydy’r Israeliaid - caethweision
i Pharo. Mae’n nhw’n dilyn cyfarwyddiadau y
Meistr (sef chi). Bydd y Meistr yn galw gwahanol
gyfarwyddiadau a bydd y caethweision yn dilyn.
Os bydd rhywun yn mynd i’r lle anghywir neu
gwneud y symudiad anghywir, mae’n nhw’n colli
eu tro neu allan o’r gêm.
Cyfarwyddiadau:  Casglu gwellt, creu brics, amser
gwely, cyfarch Pharo, gweddïo – gall y plant
gynnig syniadau am symudiadau addas i gyd-fynd
â’r cyfarwyddiadau. I’r pyramidau – pawb i redeg
i ochr chwith yr ystafell; I’r caeau – pawb i redeg i
ochr dde yr ystafell; Adref – pawb yn ôl i’r canol.
Chwaraewch nes bod pawb allan neu am amser
penodedig.

Cwis
Defnyddiwch y daflen gwis ond paratowch
gwestiynau ychwanegol hefyd – efallai o hanes
Gideon/Porthi’r 5,000/Nadolig. Byddwch angen
cwpanau plastig a darnau 2 geiniog arian.
Rhannwch y plant yn dimoedd a gofynnwch
gwestiwn i bob tîm yn eu tro. Os ydynt yn cynnig
ateb cywir mae un aelod yn fflicio’r 2g: os ydyw’n
glanio ar ochr y pen, mae’r tîm yn derbyn un
cwpan, ond os yw’r 2g yn glanio ar yr ochr arall
maent yn derbyn 2 gwpan. Y nod yw adeiladu
pyramid gyda’r cwpanau. Y tîm gyda’r pyramid
uchaf sy’n ennill.

1. Peidiwch â phoeni, siaradwch â
Iesu.
Byddwch angen bocs esgidiau wedi’i
orchuddio â phapur deniadol gyda’r
geiriau “Peidiwch â phoeni, siaradwch â
Iesu” wedi’i ysgrifennu’n rhywle arno, a
bwlch yn y caead. Rhowch ddarn o bapur
a phensil i bawb.
Atgoffwch  y plant o sut y bu i’r Israeliaid
weddïo ar Dduw i’w achub o’u bywyd
caled a phoenus yn yr Aifft. Clywodd Duw
eu gweddïau a danfon Moses i’w helpu.
Esboniwch wrth y plant bod Duw yn
barod i wrando arnom bob amser, a bod
Duw eisiau i ni siarad gydag Ef am
bopeth.
Ambell waith mae pethau yn ein poeni
ni – pethau sydd wedi digwydd yn yr
ysgol neu gyda’n ffrindiau neu gyda’n
teuluoedd. Mae’n beth da i ddweud wrth
Dduw beth sy’n ein poeni a gofyn iddo
am Ei help.
Efallai y bydd rhai o’r plant yn teimlo’n
rhydd i rannu rhywbeth sy’n eu poeni.
Rhannwch esiamplau o’ch profiad gyda’r
plant, rhywbeth y byddwch yn poeni
amdano ac yn gweddïo amdano.
Gadewch i’r plant ysgrifennu rhai pethau
sy’n eu poeni ar y papurau a’u rhoi yn y
bocs heb i neb eu gweld. Gweddïwch
dros y plant gan gyflwyno eu pryderon i
Dduw a cheisio Ei help ym mhob sefyllfa.

2. Gweddïo dros ein gilydd
Eisteddwch mewn cylch, pawb â llaw ar
ysgwydd y person sydd i’r chwith iddynt.
Esboniwch eich bod yn mynd i weddïo
dros y person i’r chwith. Mae angen
diolch i Dduw am y person a gofyn i
Dduw helpu’r person yna drwy’r wythnos
sydd i ddod. Dechreuwch gyda gweddi
syml y gall y plant gopïo.
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AMSERLEN

1.Darlleniad dramatig gyda cherddoriaeth
Byddwch angen: y sgript ganlynol,
cerddoriaeth, dol (i gynrychioli’r baban
Moses) a basged i osod y ddol ynddi.
Ffurf: wrth ddarllen y sgript bydd y plant yn
dawnsio ac yn meimio. Darllenwch y sgript
gyda’r plant yn gyntaf gan egluro’r
sefyllfaoedd wrth fynd ymlaen. Trafodwch pa
symudiadau fyddai’n addas i bob golygfa.
Rhwng pob golygfa chwaraeir cerddoriaeth
Hebraeg ei naws (emyn 426 Caneuon Ffydd)
neu gerddoriaeth Eifftaidd ei naws (gweler
Atodiad 3) er mwyn i’r plant barhau gyda’r
meimio.

2. “Achub fi!”
Trafodwch gynllun Duw i achub yr Israeliaid
o’r Aifft. Gofynnwch gwestiynau i’r plant i
sicrhau eu bod wedi deall sefyllfa’r Israeliaid
a pham yr oeddent wedi bod yn galw ar Dduw
i’w hachub. Esboniwch fod gan ambell stori

yn y Beibl yr un thema - bod rhywun angen
cael ei achub a bod Duw neu Iesu’n ateb i’r
angen.
Rhannwch y grþp yn grwpiau llai a rhoi un
o’r hanesion canlynol iddynt. Maent i gyd i’w
cael yn y ‘Beibl Bach i Blant’. Gadewch i’r
grwpiau ddarllen yr hanes a’u hactio.
Gwelwch Atodiad 9 am syniadau am
grynodeb o’r storïau. Mae’n bosib y bydd y
plant yn gallu ychwanegu at y crynodebau
eu hunain.

‘Y ddafad golledig’, Stori 47
‘Iesu’n tawelu’r storm’, Stori 39
‘Mair a Joseff yn ffoi i’r Aifft gyda’r
baban Iesu rhag Herod’, tudalen
308, 309
‘Pedr yn cael ei ollwng o’r carchar gan
angel’, tudalen 462

Sicrhewch bod amser i bob grþp “berfformio”.
Efallai yr hoffech recordio’r plant gan
ddefnyddio “camcorder.” Efallai y gallai un o’r
rhieni eich cynorthwyo.

Wythnos 1
Cyflwyno thema 1
Cyflwyno stori 2 – gan gynnwys yr adnod
Gêm 1
Gweddi 1

Wythnos 2
I adolygu – syniad 1 o’r adran ‘Cyflwyno’r stori’
Crefft
Gêm 2

Wythnos 3
I adolygu – cwis
Drama
Gweddi 2
Cân
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Darlleniad Dramatig:

Golygfa 1
I gychwyn mae’r plant yn sefyll mewn cylch. Chwaraeir cerddoriaeth Hebraeg ac mae’r plant yn dawnsio
mewn cylch, braich wrth fraich, gan gicio eu coesau a gweiddi. Mae’r gerddoriaeth yn distewi ar gyfer y
darlleniad cyntaf. Mae’r ddawns yn parhau yn ddistaw tan ddiwedd y darlleniad.
Darlleniad 1
Roedd yr Israeliaid yn byw yn yr Aifft yn ddigon hapus am flynyddoedd lawer. Roeddent wedi dianc o’r
newyn yng Nghanan, ac wedi cael croeso gan Pharo. Roeddent yn ddiogel, yn cael bwyd da, ac roedd
eu bywydau yn dda.

Golygfa 2
Chwaraeir cerddoriaeth Eifftaidd, yn drist ac yn araf. Mae’r plant yn torri’r cylch ac yn meimio gweithio
fel caethweision - rhai yn torri gwair ar gyfer creu brics, eraill yn ffurfio’r brics, rhai yn llusgo cerrig trwm,
eraill yn adeiladu. Mae’r gerddoriaeth yn distewi ar gyfer yr ail ddarlleniad. Mae’r meim yn parhau tan
ddiwedd y darlleniad.
Darlleniad 2
Bellach, ar ôl pedwar cant o flynyddoedd, roedd Pharo wedi anghofio’r rheswm dros fodolaeth yr Israeliaid
yn ei wlad. Roedd yn manteisio arnynt, gan eu defnyddio i lafurio am ddim yn adeiladu. Yr oeddent yn
gweithio ar ei balasau rhyfeddol. Roedd bywyd yn anodd iawn i’r Israeliaid a oedd bellach yn gaethweision.

Golygfa 3
Cerddoriaeth Hebraeg, hapus. Mae’r plant yn ffurfio cylch eto a dawnsio. Distewa’r gerddoriaeth ac
mae’r trydydd darlleniad yn cychwyn. Mae’r ddol yn cael ei phasio o un i’r llall. Maent yn edrych yn
gariadus ar y “baban,” a’i anwesu. Mae’r meim yn parhau tan ddiwedd y darlleniad ac efallai ychydig yn
hirach.
Darlleniad 3
Ond, daeth llawenydd i un teulu. Baban newydd, a oedd yn fwndel o gysur. Roedd yna gariad a gofal
mawr.

Golygfa 4
Cerddoriaeth Eifftaidd, yn drist ac yn araf. Mae’r plant yn torri’r cylch ac yn symud o gwmpas gan blygu
i’r llawr fel petaent yn ceisio cadw allan o’r golwg ac yn edrych yn ofnus. Mae’r “baban” yn dal i gael ei
basio o gwmpas. Mae’r gerddoriaeth yn distewi ar gyfer y pedwerydd darlleniad. Parheir y meim. Mae’r
baban yn cael ei roi yn y fasged. Mae’r plant yn ffurfio dwy linell, un tu ôl y llall, ac yn penlinio. Codant
eu breichiau i’r awyr, gan symud fel brwyn ar lan yr afon yn y gwynt. Mae’r fasged yn cael ei dal gan y
plentyn ar ddiwedd y rhes.
Darlleniad 4
Mae’r llawenydd yn troi’n ofn a gofid. Mae Pharo’n poeni fod yr Israeliaid yn tyfu yn genedl fawr. Mae’n
poeni y byddant yn uno gyda’u elynion a chodi yn ei erbyn. Lluniodd gynllun creulon. Roedd pob bachgen
bach i gael eu taflu i’r afon Nîl. Mae teulu’r baban bach yma yn penderfynu ei guddio mewn basged ar
yr afon. A fydd hyn yn ddigon i achub eu baban annwyl?

Golygfa 5
Chwaraeir cerddoriaeth Hebraeg yn ddistaw ac mae’r darlleniad yn cychwyn yn syth. Gall un o’r plant
chwarae rhan y Dywysoges ac un arall rhan Miriam. Mae’r Dywysoges yn cerdded rhwng y ddwy res o
ddail yn araf nes cyrraedd y fasged. Mae hi’n codi’r fasged a chymryd y “baban.” Mae Miriam yn dod ati.
Ar ddiwedd y darlleniad mae’r gerddoriaeth yn cryfhau ac mae’r plant yn ffurfio cylch eto i ddawnsio, fel
ag ar ddechrau golygfa 1.
Darlleniad 5
Pwy sy’n dod at yr afon i ymolchi? Dyma ferch Pharo a’i morynion. A fydd y rhain yn gweld y fasged yn
yr hesg? Ydynt, mae’n ei gweld! Wrth agor y fasged dyma weld baban. Un o blant yr Israeliaid! Ond,
mae’r baban yn cyffwrdd calon y dywysoges. Mae am gadw’r baban fel plentyn iddi hi ei hun.
Mae merch ifanc yn cynnig dod o hyd i nyrs i ofalu am y baban. Dyna syniad da – nyrs i garu, i ofalu.
Beth am ei alw yn ... Moses!
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Taflen Gwis
Moses: Exodus 2-4

1. Pwy oedd yn gaethweision yn yr Aifft?

2. Pwy oedd yr Israeliad oedd yn byw ym mhalas
brenin yr Aifft?

3. Beth wnaeth Moses pan welodd Eifftiwr yn greulon
gydag un o’r Israeliaid?

4. Beth oedd gwaith Moses ar ôl dianc o’r ddinas?

5. Pam oedd Moses yn synnu pan welodd berth ar dân?

6. Beth oedd neges Duw i Moses?

7. Pwy oedd ddim am adael i’r Israeliaid fynd?

8. Beth ddigwyddodd i’r afon?

9. Enwch un pla ddaeth ar yr Aifft?

10. Pwy fyddai’n marw am nad oedd y brenin yn
gwrando?

11. Sut oedd yr Israeliaid i arbed eu plant eu hunain?

12. Beth oedd yn arwain yr Israeliaid allan o’r Aifft?

Atebion
1. Yr Israeliaid. 2. Moses. 3. Ei daro a’i ladd. 4. Bugail. 5. Am fod y dail yn aros yn wyrdd. 6. Ei fod i
arwain ei bobl allan o’r Aifft. 7. Brenin yr Aifft. 8. Cafodd ei throi yn waed. 9. Llyffantod, gwybed/llau,
pryfed, locustiaid. 10. Plant hynaf pob teulu. 11. Trwy roi gwaed anifail ar ddrysau eu tai. 12. Cwmwl
arbennig/niwl yn y dydd a thân yn y nos.
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Taflen 4
Moses: Exodus 2-4

Chwilair Moses

LEFI ESGOR LLAFRWYN
PYG MAB CUDDIO
CLAI HESG NEIL
CHWAER MERCH PHARO AFON
YMDROCHI MORYNION CAWELL
BACHGEN HEBREAID PHARO
MAM MAGU MOSES
MABWYSIADU
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Taflen 5
Moses: Exodus 2-4

Roedd pobl Duw yn cael eu trin fel
caethweision i Pharo. Pa fath o bethau
oeddent yn cael eu gorfodi i’w gwneud?

Ysgrifennwch weddi yn diolch i Dduw
am ei ddaioni tuag atom ni. Cofiwch weddïo dros y rhai

sy’n dioddef heddiw, yn arbennig am gaethweision.

Pam orchmynnodd Pharo i bob baban
gwrywaidd gael eu lladd?



Moses: Y Dywysoges a’r Baban  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008 23

Taflen 6
Moses: Exodus 2-4

Darllenwch y stori ac yna llenwch y bylchau

Roedd pobl Israel wedi byw yn yr _______ ers amser maith iawn, iawn. Erbyn hyn,

roedd bywyd yn galed iddynt. Roedd rhaid gweithio o fore gwyn tan _______ yn

adeiladu i’r Brenin Pharo.

Cafodd y _______ syniad creulon. Roedd e’n poeni bod gormod o bobl ________yn

y wlad, felly penderfynodd ladd pob bachgen a anwyd iddyn nhw.

Cafodd teulu y baban _________ syniad. Gwnaethon nhw __________ er mwyn

cuddio’r babi a rhoesant ef ar yr afon ________.

Cuddiodd chwaer Moses, _______, gerllaw i wylio. Daeth _________Pharo i’r afon i

ymolchi a gwelodd y fasged yn y brwyn. Roedd hi’n gwybod mai babi un o

deuluoedd pobl _________ oedd Moses.

Siaradodd Miriam â’r ____________ gan gynnig dod o hyd i nyrs i’r babi. Daeth

mam Moses i’w nôl a chafodd Moses ei fagu ganddi nes iddo fod yn ddigon ______ i

fynd at y Dywysoges i fyw.

Geiriau coll:  Israel   Miriam   Moses   Duw    Dywysoges   Aifft    Pharo   fasged   Nîl   nos   Merch  hen

Gwyddom fod pob peth yn cydweithio
er daioni i’r rhai sy’n caru Duw. Rhufeiniaid 8:28
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Taflen 7
Moses: Exodus 2-4

Darllenwch y stori ac yna llenwch y bylchau

Roedd pobl Israel yn byw yn yr _______.

Cafodd  _______ syniad creulon.

Cafodd un teulu syniad i guddio’u baban mewn _________.

Cuddiodd _______, gerllaw i wylio.

Daeth _________Pharo i’r afon i ymolchi a gwelodd y fasged.

  Aifft              merch              Pharo         basged            Miriam

Gwyddom fod pob peth yn cydweithio
er daioni i’r rhai sy’n caru Duw. Rhufeiniaid 8:28
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Taflen 9
Moses: Exodus 2-4

Roedd gan Pharo gynllun creulon. Felly, cafodd y baban Moses ei guddio
mewn basged a’i roi ar yr afon Nîl. Gwyliodd Miriam, ei chwaer. Gofalodd
Duw amdano a thyfodd Moses i fyny ym mhalas y brenin.

Ail drefnwch y llythrennau i ddarganfod y geiriau o’r stori.
A welwch chi y geiriau yn rhywle arall ar y dudalen?

Sut oeddSut oeddSut oeddSut oeddSut oedd
y bobly bobly bobly bobly bobl
yma’nyma’nyma’nyma’nyma’n

teimlo?teimlo?teimlo?teimlo?teimlo?

soMse uDw sbgaed

lîN Praoh Mmriia
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Oed 11 - 14
Moses: Exodus 2-4

Amcanion
I gyflwyno hanes pobl Dduw yng nghyfnod Exodus, Pennod 1 a 2, ac
ymateb Duw i ddeisyfiadau Ei bobl;
I ystyried y pwnc o gaethwasiaeth heddiw a sut y dylai Cristnogion
weithredu er mwyn cyfiawnder;
I ystyried dysgeidiaeth y Beibl am ryddid.

Wythnos 1

Yr wythnos hon byddwn yn cyflwyno hanes yr
Israeliaid, o bennod 2, llyfr Exodus. Cawn olwg
ar gyflwr truenus pobl Dduw wrth iddynt fyw fel
caethweision o dan deyrnasiad creulon Pharo.
Ystyriwn ymateb Duw i gri ei bobl a hanes cynnar
Moses, yr un a ddewiswyd gan Dduw i arwain
yr Israeliaid o’r Aifft i “wlad yr addewid.”

Cyflwyno’r thema
1. Codi pyramid
Byddwch angen swp o gwpanau plastig.
Rhannwch y grþp yn dimoedd a rhowch sialens
iddynt adeiladu pyramid o fewn dau funud.
Rhowch wobr fechan i’r tîm â’r pyramid gorau.
Gofynnwch i’r grþp a ydynt yn gwybod pwy oedd
yn gyfrifol am adeiladu’r pyramidiau?
Dangoswch luniau o rai o adeiladau enwocaf yr
Aifft, e.e. Sffincs.  Cewch hyd i luniau o adeiladau
o’r Aifft ar y rhyngrwyd, trwy ddefnyddio
www.Gwgl.co.uk. Esboniwch wrth y grþp fod
pobl Dduw wedi treulio amser yn yr Aifft (efallai
y byddant yn cofio hanes Joseff a’i gôt amryliw).

2. Ble mae fy ‘Mymi’?
Rhannwch y bobl ifanc yn dimoedd. Byddwch
angen rolyn o bapur toiled i bob tîm.
Esboniwch wrthynt am arferiad yr Eifftiaid o lapio
pobl a oedd wedi marw mewn cadachau i greu
“mymis.” Ras yw hon i greu ‘mymi’ drwy lapio
un aelod o’r tîm mewn papur toiled. Rhowch
ddau funud i’r timoedd ac yna dewiswch pa dîm
sydd wedi creu’r “mymi” gorau.

Gofynnwch i’r plant a ydynt yn adnabod rhywun
sydd wedi bod yn yr Aifft ar wyliau? Erbyn heddiw
mae’r pyramidiau a’r adeiladau eraill yn adfeilion
ond mae llawer o ymwelwyr yn mynd i’r Aifft i’w
gweld. Mae hanes a diwylliant yr Aifft yn hudolus
iawn i lawer.

Darllen a deall y stori

Cefndir
Roedd pobl Dduw, yr Israeliaid, wedi bod yn byw
yn yr Aifft ond doedd dim byd “hudolus” am eu
bywydau. Aeth teulu Jacob i’r Aifft yn wreiddiol i
geisio bwyd oherwydd y newyn yn Canan.
Cawsant groeso gan y Pharo oherwydd roedd
Joseff, un o feibion Jacob, wedi bod yn allweddol
yn y paratoadau ar gyfer y blynyddoedd o
newyn. Wrth i amser fynd yn ei flaen aeth yr
hanes hwn yn angof nes eu bod wedi cyrraedd
sefyllfa Exodus, pennod 2. Mae’r Israeliaid yn
cael eu cam-drin yn ofnadwy, yn gaethweision,
- llafur rhad i wireddu cynlluniau adeiladu y Pharo
presennol.

Exodus 2
Rhannwch y grþp yn dri. Byddwch angen
Beiblau.
Rhowch un o’r canlynol i bob grþp i’w darllen
ac actio.

Exodus 2:1-10
Exodus 2:11-14
Exodus 2:15-25

Gall y grwpiau ddefnyddio storïwr i adrodd yr
hanes tra bydd eraill yn actio, neu gall y
cymeriadau siarad ac actio. Cymerwch 5/10
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munud i ymarfer cyn “perfformio” i’r grwpiau
eraill. Anogwch y gwylwyr i sylwi ar wahanol
sefyllfaoedd pan oedd rhywun angen cymorth.
Trafodwch y sylwadau ar ôl pob golygfa.
Os mai grþp bychan sydd gennych, darllenwch
yr adnodau a dewiswch un ohonynt i’w actio.
Trafodwch pwy oedd angen cymorth ym mhob
adran.

Cymhwyso
Ar ddarn mawr o bapur ysgrifennwch y 3
pennawd canlynol: PROBLEMAU, CONSYRN,
CYNLLUN.
Gofynnwch i’r grþp ateb y cwestiynau canlynol,
gan edrych am y cyfeirnodau perthnasol ac
ysgrifennwch yr atebion yn y golofn berthnasol.
Cofiwch esbonio unrhyw eiriau anghyfarwydd.

1. Beth oedd problemau’r Israeliaid?
Exodus 1:11,13,14,16
2. Beth ydi’r problemau y mae pobl Dduw yn eu
hwynebu yn y byd heddiw?
3. Beth oedd ymateb Duw i’r Israeliaid?
Exodus 2:24-25; Exodus 3:7,8
4. Beth ydi ymateb Duw i’r rhai sy’n galw arno
heddiw?
Salm 86:5-7,15,16
5. Beth oedd cynllun Duw?
Exodus 3:9,10
6. Beth ydi cynllun Duw heddiw?
Salm 82:3; Iago 2:15,16

Rydym yn gwybod yn iawn fod llawer o achosion
o anghyfiawnder yn y byd heddiw.
Mae dau beth y gallwn ei gwneud:

Mae Duw am i ni chwarae ein rhan i
ddatrys y problemau yma. Mae yna bethau
ymarferol y gallwn eu gwneud i helpu eraill.
Gofynnwch am awgrymiadau.

Gallwn hefyd weddïo dros bobl sy’n cael
eu cam-drin ac sydd mewn sefyllfaoedd anodd,
gan ofyn i Dduw ddatrys y problemau. Mae’n
bwysig hefyd i ni weddïo dros y mudiadau a’r
unigolion sy’n gweithio eisoes er lles eraill.

Gweddïau
Edrychwch ar y tri pennawd. Gweddïwch dros
bobl sy’n wynebu problemau heddiw, rhai
rydym yn eu hadnabod, eraill yn byw mewn
gwledydd pell. Diolchwch i Dduw am Ei gonsýrn
dros Ei bobl, diolchwch am Ei gariad, Ei
drugaredd. Gofynnwch i Dduw ein helpu i weld
pa ran sydd gennym ni i’w chwarae yn Ei
gynllun i ddod ag anghyfiawnder yn y byd i ben.
Efallai yr hoffai’r ifanc weddïo eu hunain yn uchel
neu’n ddistaw yn yr un modd.

Gweithgarwch ychwanegol

Enw hieroglyffig
Defnyddiwch Atodiadau 4 a’r llun ar dud 16.
Rhowch ddarn o gerdyn/papur melyn 7cm x
21cm i’r bobl ifanc i greu “cartouche” - h.y. label
enw. Esboniwch fod pobl bwysig yr Aifft yn cael
“cartouche” o aur i’w gwisgo fel cadwyn.
Esboniwch fod y symbolau yn cael eu gosod
mewn colofn, un o dan y llall, yn hytrach na
mewn llinell.

Wythnos 2

Byddwn yn ystyried caethwasiaeth yr wythnos
hon, a’r modd y caiff pobl eu prynu a’u gwerthu
heddiw. Mae’r ystadegau’n frawychus. Ein
bwriad yw rhoi gwybodaeth i’r ieuenctid am yr
hyn sy’n digwydd yn ein byd, gan eu hannog,
os ydynt yn ddilynwyr i Iesu, ein bod i fod yn
frwdfrydig yn ceisio cyfiawnder. Beth am ymweld
â gwefan ‘STOP THE TRAFFIK’, er mwyn dysgu
a chael eich herio i weithredu?

Cyflwyno’r thema
Defnyddiwch un, neu’r ddau syniad canlynol, os
bydd amser yn caniatáu.

1. Mae fy nwylo wedi eu clymu!
Gofynnwch am wirfoddolwr i gynorthwyo i
gwblhau’r dasg. Os bydd mwy nag un
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gwirfoddolwr, gallwch eu hamseru i weld pa un
sydd gyflymaf. Clymwch arddyrnau’r
gwirfoddolwr(wyr) a rhoi pensil iddynt.
Dywedwch wrthynt am ysgrifennu’r frawddeg
ganlynol yn eu rhwymau.
“Ni ddylid prynu a gwerthu pobl”.
Er mwyn gwneud y dasg yn anoddach, byddai
posib clymu eu dwylo y tu ôl i’w cefn/au.
Gofynnwch i’r grþp a ydynt yn cytuno gyda’r
frawddeg. Atgoffwch yr ieuenctid am hanes yr
Israeliaid a oedd yn byw fel caethweision yn yr
Aifft, a’r ffordd yr oeddent yn galw ar yr Arglwydd
i wrando ac i achub.
Esboniwch fod tua dwy filiwn o blant, bob
blwyddyn, yn cael eu prynu a’u gwerthu i
gaethwasiaeth. Heddiw, rydym am edrych ar y
ffaith yma, a’r modd y mae Duw am i ni
gynorthwyo’r plant.

2. Dyfalu’r pris
Bydd angen amryw o eitemau, gan ofyn i’r plant
ddyfalu’r pris. Gellir torri lluniau o gatalog, a’u
dangos un ar y tro. Rhannwch y tîm i barau neu
grwpiau, gan roi papur a phensil i bob grþp i
ysgrifennu’r pris y maent yn ei ddyfalu. Ar ôl
mynd drwy’r lluniau, gofynnwch i un o bob grþp
sefyll. Holwch y gweddill pa bris y byddent yn ei
roi ar y person yma. Mae’n debyg y bydd y bobl
ifanc yn gweld ochr ddigri hyn, ac mae hynny’n
dderbyniol. Esboniwch fod tua 1.2 miliwn o blant,
yn flynyddol, yn cael eu prynu neu eu gwerthu i
gaethwasiaeth. Mae llawer mwy o oedolion yn
gaethweision hefyd.
Nid rhywbeth sy’n perthyn i’r Aifft, na rhywbeth
sy’n perthyn i ganrifoedd yn ôl yw
caethwasiaeth, mae’n bodoli heddiw hefyd!
Heddiw, rydym am edrych ar gaethwasiaeth, a’r
modd y mae Duw am i ni ymateb i gynorthwyo
pobl a phlant.

Y Ffeithiau

Bwriad yr adran hon yw codi ymwybyddiaeth yr
ieuenctid o rai o ffeithiau caethwasiaeth plant.
Esboniwch fod caethwasiaeth wedi ei ddileu ym
Mhrydain ers 1807. Mae’n debygol y bydd y

plant wedi clywed am ymdrechion William
Wilberforce, a hynny oherwydd dau-gan-
mlwyddiant y mesur seneddol yn 2007. Byddai
dangos darn o’r ffilm, ‘Amazing Grace’ yn fuddiol
yma. Yn anffodus, mae caethwasiaeth a phrynu
a gwerthu pobl yn parhau yn real iawn yn ein
byd heddiw.
Darllenwch y rhestr isod - efallai y byddwch yn
medru argraffu’r rhestr i’r plant gael ei gweld.
Gofynnwch i’r plant i gytuno neu anghytuno gyda
phob cymal.

1. Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n cael eu prynu/
gwerthu yn weddol gyfoethog.
Anghywir, mae’r mwyafrif yn dlawd iawn.

2. Mae o leiaf 12.3 miliwn o bobl yn cael eu
gorfodi i weithio yn y byd, h.y. yn gweithio heb
dderbyn dim cyflog.
Gwir.

3. Mae 600,000 – 800,000 o ddynion, gwragedd
a phlant yn cael eu masnachu ar draws ffiniau
rhyngwladol bob blwyddyn.
Gwir.

4. Mae pobl yn cael eu gwerthu i buteindra,
begera, gwaith di-dâl, gwasanaeth milwrol,
gwasanaethu mewn cartrefi, mabwysiadu
anghyfreithlon, priodasau gorfodol.
Gwir

5. Mae bron i 60% o’r rhain yn wragedd a phlant.
Anghywir, bron i 80%.

6. Mae tua 700,000 o blant yn cael eu masnachu
bob blwyddyn.
Anghywir, bron i 1.2 miliwn.

7. Masnachu pobl yw’r drydedd ffynhonnell
uchaf o incwm i rai sy’n trefnu tor-cyfraith.
Gwir.

8. Masnachu pobl yw’r ffurf o dor-cyfraith
rhyngwladol sy’n tyfu gyflymaf.
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Gwir, gwneir tua saith biliwn o ddoleri drwy
fasnachu pobl yn flynyddol.

(Mae’r ystadegau hyn yn gywir adeg cyhoeddi’r
gwerslyfr).

Gofynnwch i’r grþp pa mor anodd yw credu’r
ffeithiau hyn.
Gofynnwch iddynt gyfri’ i chwedeg yn araf. Mae
un person wedi ei fasnachu yn ystod y cyfnod
yna - un person bob munud rhywle yn y byd.
Cyflwynwch logo ‘STOP THE TRAFFIK’, Atodiad
7 iddynt. Esboniwch fod ‘STOP THE TRAFFIK’
yn fudiad sydd â thri nod: i gynorthwyo i
addysgu pobl am y sefyllfa bresennol; i eiriol
ar ran y rhai sydd wedi eu masnachu a’u
caethiwo; i godi arian at fudiadau sy’n gweithio
i gynorthwyo pobl sy’n gweithio yn y maes hwn.

Os yw’n bosibl, gellir dangos fideo o wefan
‘STOP THE TRAFFIK’. Lawr-lwythwch un i’w
losgi ar DVD, neu ei ddangos yn syth o’r
cyfrifiadur. Mae yna amryw ohonynt yn yr adran
ieuenctid ac adran yr eglwysi. Mae’r rhan fwyaf
yn ddigon byr, a dylech ddewis un sy’n addas i’r
grþp. Ceir nifer sy’n cyfeirio at fasnachu i
buteindra, ac efallai y byddai’r rhain yn amhriodol
i’r grþp sydd gennych.

Astudiaeth Achos – Atodiad 8
Darllenwch yr hanesion gyda’r grþp. Cymerwch
amser i drafod un o’r sefyllfaoedd. Sut
deimladau sydd gan y bobl ifanc wrth iddynt
ystyried profiadau’r plant yma?

Gweithgaredd

Beth am greu allwedd - symbol ‘STOP THE
TRAFFIK’ - i’r bobl ifanc ei gadw yn eu poced
i’w hatgoffa o’r bobl sydd yn gaethweision
heddiw ac i weddïo drostynt?

Gallwch ddefnyddio gwifren bonsai, sydd ar gael
o siopau blodau, ‘pipe cleaners’, papur wedi’i
droelli a’i orchuddio â thâp masgio a ffoil neu
gerdyn tew wedi’i orchuddio â ffoil.

Gweddïau
Gweddïwch dros Hema, Charles, Prjua
ac Ajay.

Gweddïwch dros ymdrechion ‘STOP THE
TRAFFIK’ a’r mudiadau y mae’r ymgyrch
yn eu hyrwyddo.

Gofynnwch i Dduw ddangos sut y
gallwch chi gynorthwyo.

Cadwch yr allwedd yn eich poced, er
mwyn eich hatgoffa am yr anghyfiawnder
yma, er mwyn gweithio a gweddïo dros y
gwaith.

Wythnos 3

Byddwn yn parhau i edrych ar gaethwasiaeth
yr wythnos hon, gan edrych yn arbennig ar yr
hyn a ddywed y Beibl am werth pob unigolyn.
Byddwn hefyd yn ystyried un achos penodol, y
diwydiant coco yn Cote D’Ivore, gan annog yr
ieuenctid i wneud dewisiadau moesol.
Bydd angen sicrhau bod gennych ddigon o
amser (10 munud) i wneud y gweithgarwch olaf.

Cyflwyno’r thema
1. Gwneud poster ‘STOP THE TRAFFIK’
Byddwch angen darn mawr o bapur, paent o
amrywiol liwiau.
Brwsys paent a cotton buds. Gadewch i’r
ieuenctid beintio un o’u dwylo. Wedi iddynt
wneud print o’u llaw, gadewch iddynt ddefnyddio
cotton bud  er mwyn tynnu siâp allwedd o’r print
(gweler Atodiad 7). Wedi iddynt wneud y print,
dylai edrych fel logo ‘STOP THE TRAFFIK’.
Llenwch y darn papur gyda phrintiau o liwiau
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gwahanol gan ei arddangos yn barhaus er
mwyn atgoffa’r ieuenctid i weddïo’n gyson dros
‘STOP THE TRAFFIK’ a’r rhai sy’n dioddef
oherwydd caethwasiaeth.

2. Rhowch imi ryddid
Rhannwch y grþp yn barau.  Mae gan un bren
mesur ac ychydig o jelly babies. Mae gan y llall
gwpan blastig. Mae’r parau i wynebu ei gilydd
gyda thua 3 medr rhyngddynt. Y nod yw diogelu
rhyddid cymaint o’r jelly babies â phosib drwy
eu fflicio oddi ar y pren mesur i mewn i’r cwpan.
Ar ôl dau funud, cyfrwch faint o’r jelly babies sydd
wedi eu rhyddhau. Gallwch roi gwobr fechan i’r
pâr sydd wedi gwneud orau yn y dasg.

Atgoffwch yr ieuenctid am wers yr wythnos
ddiwethaf gan ddangos yr allwedd neu’r poster
‘STOP THE TRAFFIK’ iddynt (Atodiad 7).

Darllen a deall y Beibl

Esboniwch fod gwahanol fathau o
gaethwasiaeth yn cael sylw yn y Beibl, ac yn
wir, bod gwahanol fathau wedi eu hymarfer
mewn pob math o wledydd a chyfnodau. Yn yr
Hen Destament a’r Testament Newydd ceir sôn
am gaethweision. Heddiw, yr ydym am edrych
ar hyn, gan ofyn sut y mae’r Beibl am inni ymateb
i gaethwasiaeth.

1. Rhannwch y cyfeiriadau gwahanol o’r Beibl,
gan wahodd unigolion i’w darllen yn uchel i’r
grþp. Esboniwch yr adnodau yn eich geiriau
eich hun os oes angen. Genesis 1:27; Galatiaid
3:28; Luc 18:15-16.
Beth mae’r adnodau hyn yn ei ddweud wrthym
am werth ac anrhydedd pobl?

Mae pob un wedi ei greu ar ddelw Duw.

Yng ngolwg Duw, d’oes dim gwahaniaeth
rhwng y caethion a rhai rhydd, gwryw a benyw
– mae pob un yn werthfawr.

Mae’r disgyblion yn ceisio atal y plant
rhag dod at Iesu gan eu bod yn credu nad
oeddent yn werthfawr nac yn bwysig. Mae Iesu
yn eu croesawu, ac yn eu bendithio. Yn wir,
mae’n croesawu a bendithio pawb yr oedd y
gymdeithas yn eu hystyried yn ddi-werth.

2. Darllenwch Luc 4:1-21 gyda’ch gilydd.
Esboniwch fod hyn wedi digwydd ar gychwyn
gweinidogaeth Iesu, yn union ar ôl ei fedydd.
Dyma’r maniffesto, dyma’i genhadaeth ar y
ddaear. Trafodwch:
Pa fath o bobl wahanol mae Iesu’n cyfeirio atynt
yn yr adran hon?
Pa fath o obaith y mae’r geiriau hyn yn ei roi i
rywun sydd wedi ei ‘werthu’ neu wedi ei brynu’?
Gan nad yw Iesu yma ar y ddaear, cyfrifoldeb
pwy yw diogelu fod ei ddymuniad yn cael ei
wireddu heddiw?
Beth mae’r adnodau hyn yn ei ddweud wrthym
am y modd y dylem ni ymateb i bobl sy’n cael
eu ‘gwerthu’ neu eu ‘prynu’?

Gweddïau
Rhowch stribedi o bapur i bob un o’r ieuenctid.
Gadewch i’r plant ysgrifennu ymadroddion sy’n
cychwyn gyda’r gair ‘Credaf ....’ i fynegi’r hyn y
maent yn ei gredu am werth ac anrhydedd pobl,
yr hyn y maent yn ei feddwl am ‘brynu’ a
‘gwerthu’ pobl, a’r hyn y mae Iesu am i ni ei
feddwl a’i wneud yn y sefyllfa yma. Trowch yr
ymadroddion yn weddïau. Gwahoddwch bob un
i ddefnyddio un o’i brawddegau fel gweddi ar
goedd. Rhowch enghraifft - ‘Diolch Dad ein bod
i gyd yn gyfartal yn dy olwg di.’ Ffurfiwch gadwyn
bapur o’r stribedi fel symbol o gadwynau
caethwasiaeth. Rhowch y gadwyn uwchben y
poster.



Moses: Y Dywysoges a’r Baban  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008 31

Oed 11 - 14
Moses: Exodus 2-4

Gweithgaredd
Byddwch angen dewis o siocled masnach deg
i’r grþp flasu, ynghyd ag Atlas sy’n dangos Cote
D’Ivoire.

Gofynnwch i’r grþp os ydynt yn gwybod o ble
mae ein siocled yn dod.
Mae bron i hanner y siocled yn y byd yn dod o
goco sy’n cael ei dyfu yn Cote D’Ivoire, yn yr
Affrig. Edrychwch ar y map.
Mae deuddeg mil o blant wedi eu ‘prynu’ a’u
‘gwerthu’ i ffermydd coco yn Cote D’Ivoire. Mae’r
rhain yn gweithio fel caethweision, gan gasglu’r
podiau coco sy’n gynhwysyn craidd siocled.
Wrth inni brynu’r siocled, yr ydym yn cael ein
gorfodi i fod yn orthrymwyr ein hunain, gan nad
oes modd gwarantu nad yw’r siocled yma wedi
ei dyfu mewn ffermydd sy’n defnyddio’r plant
hyn.

Dangoswch y siocled masnach deg i’r grþp.
Esboniwch fod y logo yma yn diogelu fod y
siocled wedi ei gynhyrchu gan ddefnyddio coco
o ffermydd lle na ddefnyddir plant yn y broses.

Gadewch i’r plant fwyta’r siocled a darllenwch y
stori isod tra eu bod yn bwyta.
“Roedd Diabate a Traoré wedi gadael eu pentref
yn Mali i fynd i Cote D’Ivore i edrych am ddigon
o arian i brynu beic. Ond fe werthwyd y bechgyn
i ddyn a dalodd tua £50 yn ein harian ni, (50,000
Ffranc Gorllewin Affrica), a bellach roedd yn
awyddus i gael ei arian yn ôl, a hynny mewn
llafur! Bu i’r bechgyn gyfarfod â thua ugain o
fechgyn eraill, a deall nad oedd yr un wedi eu
talu erioed. Yr oedd y bechgyn yn byw mewn tÿ
mwd o siâp hirsgwar oedd â ffenestri bychain
yn wreiddiol. Ond pan ddarganfuwyd fod y
bechgyn yn gallu dianc drwyddynt yn y nos, fe
seliwyd y ffenestri. Bananas oedd prif fwyd
Diabate a Traoré, er roeddent yn cofio bwyta ffa
coco os caent gyfle. Aeth misoedd heibio, ac
anghofiodd y bechgyn y rheswm gwreiddiol dros
adael eu pentref. Aeth bywyd yn frwydr, cyn
iddynt anobeithio’n llwyr.

Nid oeddent yn meddwl bellach am ddianc.
Roedd y gurfa a oedd yn eu haros pe baent yn
ceisio gwneud hynny, a gweld eraill yn dioddef,
yn ofnadwy ac wedi gwasgu pob gobaith o
hynny allan o’u meddwl. Roeddent yn meddwl
fod rhywun wedi eu rhoi o dan swyn o felltith.”

Mae hwn yn ddyfyniad o lyfr Carol Off, “Bitter
Chocolate”.

Mae STOP THE TRAFFIK yn galw ar bobl
ymhob man ac o bob oed i orfodi cwmnïau
siocled i warantu nad oes awgrym o fasnachu
pobl yn eu proses gynhyrchu.
Mae STOP THE TRAFFIK yn ymgyrchu i alw ar
gwmnïau siocled i ymrwymo i ddefnyddio coco
o ffermydd lle na ddefnyddir plant yn
anghyfreithlon. Gall y cynhyrchwyr argraffu
‘Traffik Free Guarantee’ ar eu siocled er mwyn
inni fedru dewis peidio â phrynu siocled sydd
wedi ei gynhyrchu gan blant sydd wedi eu ‘prynu’
neu eu ‘gwerthu’.

Beth allwn ni ei wneud i sicrhau’r Traffik Free
Guarantee ? Mae STOP THE TRAFFIK yn
awgrymu’r canlynol:

dewiswch beidio â bwyta ond y siocled
hynny sydd yn ‘Traffik Free’, y rhai sydd wedi
eu cynnwys ar wefan STOP THE TRAFFIK Good
Chocolate Guide. Ewch â phapur lapio un o’r
siocledi adref er mwyn atgoffa eich hun;

ysgrifennwch lythyr at eich archfarchnad
leol, gan ofyn iddynt i beidio â gwerthu ond y
siocled sy’n cael ei gynhyrchu gan gwmnïau
sydd wedi ymrwymo i fod yn “traffik free”;

siaradwch â pherchennog eich siop leol
gan ofyn iddynt i gadw siocled “traffik free”;

gofynnwch i’ch prifathro i ystyried mynnu
bod mwy, neu dim ond siocled “traffik free” yn
cael ei werthu yn eich ysgol;

penderfynwch beth yr ydych am ei wneud
fel grþp, gan adrodd yn ôl yr wythnos nesaf.
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Moses: Exodus 2-4
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Roedd pobl Israel wedi byw yn yr _______ ers amser maith iawn, iawn. Erbyn hyn,

roedd bywyd yn galed iddynt. Roedd rhaid gweithio o fore gwyn tan nos yn adeiladu

i’r Brenin Pharo.

Cafodd y _______ syniad creulon. Roedd e’n poeni bod gormod o bobl ________ yn

y wlad, felly penderfynodd ladd pob bachgen a anwyd iddyn nhw.

Cafodd teulu y baban _________ syniad. Gwnaethon nhw __________ er mwyn

cuddio’r babi a rhoesant ef ar yr afon ________.

Cuddiodd chwaer Moses, Miriam, gerllaw i wylio. Daeth merch _________ i’r afon i

ymolchi a gwelodd y fasged yn y brwyn. Roedd hi’n gwybod mai babi un o

deuluoedd pobl _________ oedd Moses.

Siaradodd Miriam â’r dywysoges gan gynnig dod o hyd i nyrs i’r babi. Daeth mam

__________ i’w nôl a chafodd _________ ei fagu ganddi nes iddo fod yn ddigon

hen i fynd at y Dywysoges i fyw.
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fod popeth

yn cydweithio er

daioni i’r rhai sy’n

caru Duw. Rhufeiniaid 8:28

Gwyddom
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Astudiaethau Achos

Newidiwyd enwau pawb er mwyn diogelu
hunaniaeth y bobl.

Stori Hema
Deuddeg oed yw Hema. Mae’n byw mewn
pentref diarffordd ar arfordir dwyreiniol India. Hi
yw’r hynaf o bump o blant, ac ni fu erioed yn yr
ysgol, gan ei bod yn gyfrifol am warchod ei
brodyr a’i chwiorydd tra bod ei rhieni yn gweithio.
Amaethwyr yw ei rhieni. Yr oeddent yn poeni
gan fod y cnwd wedi ei golli oherwydd sychder.
Yna, daeth dyn caredig o’r dref atynt, gan addo
gwaith i Hema. Rhoddodd ychydig o arian i’r
rhieni a dweud wrthynt y byddai Hema yn medru
danfon arian atynt wedi cychwyn gweithio. Aeth
â Hema i Bangalore gyda phump o ferched eraill
i weithio fel gweinyddesau mewn plasdy. Ond
nid dyma’r swydd yr oedd Hema yn ei disgwyl.
Nid oedd yn cael ei thalu, nid oedd yn cael
caniatâd i adael y tÿ, a chafodd ei cham-drin
gan y dyn a aeth â hi i’r dre’.
Yn ffodus, cafodd ei hachub, a chafodd
ddychwelyd adref, ond bydd yr atgofion am ei
phrofiad yn aros gyda hi am flynyddoedd.
Ffynhonnell: Oasis India, STOP THE TRAFFIK

Stori Prjua a Ajay
Roedd Prjua, a oedd yn naw oed, a’i brawd Ajay,
a oedd yn saith, yn byw ar orsaf drenau Thane
ym Mumbai, India. Roedd eu rhieni yn dioddef
o alcoholiaeth, ac ni allent edrych ar ôl y plant.
Dechreuodd y ddau fynychu canolfan ddydd
Asha Deep. Yno, bu iddynt ddysgu darllen ac
ysgrifennu, a chael amser i chwarae, gan
fwynhau eu hunain.
Wedi tri mis, peidiodd eu hymweliadau.
Mynegodd gweithwyr y ganolfan eu consýrn,
gan fynd i edrych am eu rhieni. Adroddodd eu
tad am þr oedd wedi ymweld â’r cartref, gan
gynnig $30 iddo am y plant. Dyna’r tro olaf i’r
tad, a gweithwyr y ganolfan yn Asha Deep
glywed amdanynt.
Ffynhonnell: Oasis India, ‘STOP THE TRAFFIK’.

Stori Charles
Roedd Charles yn filwr yn Uganda, ac yntau ond
yn wyth oed. Nid oedd ganddo ddewis- fe’i
cymerwyd o’i gartref gan yr LRA, (Lord’s
Resistance Army). Gwrthryfelwyr yw’r rhain sy’n
ymladd y llywodraeth yng Ngogledd Uganda.
Dyma dynged llawer iawn o’r plant, a rhaid iddynt
aros nes y gallant ddianc, neu nes daw rhywun
i’w hachub. Nid ydynt yn cael unrhyw
hyfforddiant i fod yn filwyr, ond byddant yn cael
cyllyll a gwisgoedd milwyr sydd wedi eu dwyn.
Cânt eu cam-drin yn arw yn y fyddin. D’oes fawr
o fwyd, a byddant yn cael eu curo’n
ddidrugaredd.
Bellach, mae Charles yn bymtheg. Llwyddodd i
ddianc o’r fyddin, ond mae’r atgofion yn ei blagio,
atgofion echrydus. Mi fydd yna flynyddoedd yn
mynd heibio cyn y gall ddod i delerau â’r atgofion
hyn.
Ffynhonnell: Tearfund

I drafod
Beth am geisio dychmygu bod yn
sefyllfa’r plant hyn?

Sut deimlad fyddai gwybod na all eich
rhieni ddelio â’ch anghenion?

Beth petai rhywun yn cynnig arian
amdanoch fel bod y teulu yn medru prynu
bwyd?

Sut brofiad fyddai gorfod ymuno â
byddin?

Beth am y profiad o wybod na fyddwch
yn debygol o weld eich rhieni byth eto?
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Crynodebau o Storïau “Achub.”

1. Tawelu’r storm

Roedd Iesu a’i ddisgyblion yn hwylio ar draws Llyn Galilea. Cododd storm ofnadwy. Roedd Iesu wedi
mynd i gysgu a chredodd y disgyblion eu bod ar fin suddo i’r tonnau gwyllt. Gwaeddasant ar Iesu i
ddeffro. Doedd dim ofn ar Iesu. Cododd a siaradodd gyda’r gwynt, “Bydd ddistaw,” a gyda’r tonnau,
“Byddwch yn llonydd.”
Sut oedd Iesu wedi gallu gwneud y fath beth? Doedd y disgyblion ddim yn deall ond roeddent yn
gwybod ei fod yn berson rhyfeddol iawn.

2. Y ddafad golledig

Dywedodd Iesu stori unwaith i esbonio pa mor arbennig yw pobl i Dduw a pham y daeth i’r byd.
Un tro roedd bugail. Roedd ganddo gant o ddefaid. Un dydd, wrth eu cyfrif, sylweddolodd bod un o’i
ddefaid ar goll. Aeth ati ar unwaith i chwilio am y ddafad honno. O’r diwedd, daeth o hyd i’r ddafad, a’i
rhoi ar ei ysgwyddau a’i chario adref. Dywedodd wrth bawb pa mor falch yr oedd am ei fod wedi dod
o hyd i’r ddafad oedd ar goll. Esboniodd Iesu ei fod e’n debyg i’r bugail yn y stori, yn chwilio am bobl
sydd wedi troi oddi wrth Dduw. Mae’n chwilio amdanynt, oherwydd ei fod yn eu caru gymaint. Mae
Duw mor hapus pan fydd pobl yn troi yn ôl ato.

3. Ffoi i’r Aifft

Roedd y brenin Herod yn flin ac yn ofnus. Roedd Dynion Doeth wedi bod yn ei balas yn chwilio am
frenin newydd! Pwy yw’r brenin newydd yma? Roedd rhaid dod o hyd iddo a’i ladd! Gorchmynnodd
i’w filwyr i ladd pob bachgen a oedd o dan dwy flwydd oed ym Methlehem.
Ond, roedd Duw wedi danfon angel at Mair a Joseff i’w rhybuddio. Gadawsant Fethlehem liw nos,
gyda’r baban Iesu yn ddiogel, a theithio i’r Aifft yn bell oddi wrth Herod.

4. Rhyddhad rhyfeddol

Ar ôl i Iesu atgyfodi a mynd yn ôl i’r nef dechreuodd y disgyblion deithio o amgylch yn dweud wrth
bawb amdano. Roedd rhai o elynion Iesu yn flin iawn am hyn. Dyma nhw’n dal Pedr a’i roi yn y
carchar. Daeth ffrindiau Pedr at ei gilydd i weddïo drosto.
Yng nghanol y nos danfonodd Duw angel at Pedr yn y carchar. Disgynnodd cadwyni Pedr o’i ddwylo
a’i draed. Agorodd ddrws y carchar a cherddodd Pedr heibio’r ceidwad, ac allan i’r stryd. Rhedodd i
dÿ ei ffrindiau ond doedden nhw ddim yn credu eu llygaid - roedd Pedr yn rhydd!
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Mae’r rhan gyntaf o’r gwasanaeth yn rhoi cyfle i’r plant gymryd rhan gan ddefnyddio pethau maen
nhw wedi eu gwneud yn ystod y gwersi.
Mae rhestr o ganeuon y medrwch eu defnyddio ar ddiwedd y gwasanaeth hwn.
Beth am gael rhai o’r plant/pobl ifanc i gynorthwyo i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth?
Byddai’n braf cael rhywun i egluro bod y gwasanaeth yn deillio o waith yr Ysgol Sul am hanes
Moses.

Defosiwn : Gair o groeso, gweddi, emyn/cân

Cyflwyno thema’r Oedfa:
Sialens – byddwch angen ffôn symudol a’ch rhif wedi’i ysgrifennu allan yn barod; y neges ganlynol
wedi’i hysgrifennu’n fawr, neu ar gyfer Taflunydd, neu ar PowerPoint: “Mae’r allwedd yn Ioan 3:16.”

Naill ai
Gofynnwch i bawb yn y gynulleidfa i sefyll. Gofynnwch i bawb sydd heb ffôn symudol i eistedd.
Wedyn, gofynnwch i bawb sydd ond defnyddio’u ffôn yn achlysurol i eistedd. Wedyn, gofynnwch i
bawb sydd heb ddefnyddio’u ffôn heddiw i eistedd. Os oes rhywun dal ar eu traed gofynnwch
iddynt ddod i’r blaen i gymryd rhan mewn sialens gydag un gwirfoddolwr arall.
Neu,
Gofynnwch am 2 wirfoddolwr sydd â ffôn symudol gyda nhw.
Esboniwch ein bod yn trafod thema “cyfathrebu” heddiw a’n bod yn mynd i weld pwy ydy’r cyflymaf
yn danfon neges destun.
Gadewch i’r ddau wirfoddolwr gopïo’ch rhif i’w ffonau tra byddwch yn sôn am bwysigrwydd ffonau
symudol a sut mae’r dechnoleg fodern yn gwneud cyfathrebu’n hawdd.
Wedyn, dangoswch y neges i’r ddau wirfoddolwr a gofynnwch iddynt ddanfon y neges i chi trwy
neges destun.
Rhowch gymeradwyaeth i’r enillydd - h.y. y person sydd â’i neges yn cyrraedd eich ffôn chi yn
gyntaf.
Os yw’r capel mewn ardal lle nad oes derbyniad, defnyddiwch ddechrau’r sgwrs yn unig gan
symud ymlaen i drafod pa mor ddefnyddiol yw’r ffôn symudol i gadw mewn cysylltiad. Efallai bydd
gennych stori bersonol am ffôn symudol i’w hychwanegu.

Dangoswch y neges i bawb gan esbonio heddiw  y byddwn yn ystyried sut y mae Duw yn
cyfathrebu â ni ac y byddwn yn dod yn ôl at y neges nes ymlaen.
Yn gyntaf, mae’r plant am gyflwyno ychydig o hanes person enwog iawn o’r Beibl a gafodd neges
bwysig gan Dduw, sef Moses.

Eitem gan y plant lleiaf (Cân neu rhigwm o’r gwersi)

Eitem gan y plant cynradd (darlleniad dramatig)

Darlleniad / Eitem - ‘Y berth yn llosgi’ Beibl Bach i Blant, tud 100-103.

Gawsoch chi’r neges?
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Cân - “Pwy wnaeth y sêr uwchben.”

Cyflwyniad Rhan 1 -  Ef wnaeth y sêr yn ddisglair

Byddwch angen lluniau o sêr, comedau ayyb o safle www.77talks.co.uk (Rhif 7) neu safle NASA;
Yr adnod - Salm 147:4,5 i’w harddangos; bar siocled Milky Way; y rhif 100 000 miliwn i’w
arddangos.
Gofynnwch i’r plant, pa seren sydd agosaf at y ddaear? Yr ateb, wrth gwrs, yw’r haul. Nesaf,
gofynnwch ym mha galaeth (galaxy) mae’r ddaear a’r haul? Dangoswch y Milky Way fel cliw
iddynt.
Oes rhywun yn gwybod faint o sêr sydd yn y Milky Way? Dangoswch y rhif a gofynnwch pwy sy’n
gallu dweud y rhif anferthol yma.
Mae astrolegwyr yn dweud wrthym fod y Milky Way yn un o lawer o galaethau. Wrth ddefnyddio
telesgop pwerus, gallwn weld miloedd o filiynau o alaethau. Mae’n debyg bod rhai galaethau’n rhy
bell i ffwrdd i ni eu gweld!
Anhygoel!
Dangoswch yr adnod a’i darllen gyda’ch gilydd. Beth mae’r adnod yn ei ddweud wrthym?
Duw sydd wedi penderfynu faint o sêr sydd ac mae ganddo enw ar gyfer pob un!
Sut mae hyn yn gwneud i chi deimlo wrth feddwl am Dduw?
Mae’n rhyfeddol! Mae’n alluog! Mae’n glyfar! Mae gymaint yn fwy na ni!

Dyma un o’r ffyrdd y mae Duw yn cyfathrebu â ni. Wrth edrych o gwmpas ar y byd rhyfeddol y
mae Duw wedi ei greu, yr ydym yn cael y negeseuon  – Rwy’n rhyfeddol, rwy’n alluog, rwy’n
rymus, rwyf ym mhobman, rwy’n gryf, rwy’n gwybod y cyfan.

Esboniwch wrth y plant ein bod yn mynd i foli Duw nesaf. Rydym eisiau moli Duw pan fyddwn yn
ystyried pa mor rhyfeddol yw ein Duw.

Caneuon Pwy wnaeth y sêr uwchben (Caneuon Ffydd) a
Mae’n Duw ni mor fawr (Tyrd i Ddathlu)
Bendigedig enw yr Iôr (Tyrd i Ddathlu)

Gweddi
Defnyddiwch y weddi ymatebol ar y CD, neu darllenwch y weddi isod, gan ofyn i’r gynulleidfa
ymateb. Byddwch angen sicrhau bod pawb yn gallu gweld y geiriau – copïau,Taflunydd,
PowerPoint.

Arweinydd:  Dewch at Dduw, Arglwydd y nefoedd a’r ddaear.
Pawb:            Fe ddown i’th addoli Di.
Arweinydd:  Dewch at Dduw, mae’n llawn gras a chydymdeimlad.
Pawb:            Fe ddown i’th foli Di.
Arweinydd:  Dewch at Dduw, nid yw’n mynd yn flin â ni ac mae’n llawn cariad tuag atom.
Pawb:            Fe ddown i ddiolch i Ti.
Arweinydd:  Dewch at Dduw, mae’n dangos ei gariad i filiynau.
Pawb:            Fe ddown i siarad â Thi.
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Arweinydd:  Dewch at Dduw, mae’n maddau drygioni, gwrthryfel a phechod.
Pawb:            Fe ddown i ofyn am dy faddeuant.
                      Maddau ein pechod a gad inni fod yn bobl i Ti, Amen.

Cyflwyniad (Rhan 2)
Byddwch angen amrywiaeth o gardiau cyfarch gan gynnwys cerdyn pen-blwydd yr ydych wedi ei
dderbyn sydd wedi ei arwyddo gyda chusan; yr adnod Ioan 3:16 i’w harddangos, a cherdyn
cyfarch a wnaed adref gyda chalon ar y blaen a’r geiriau “I’r byd gan Dduw, a  tu mewn y gair
“Iesu” wedi’i ysgrifennu uwchben croes (h.y. croesbren); a drych.
Dangoswch y cardiau gwahanol gan drafod pam y cawsant eu hanfon. Sylwch fod rhai o’r cardiau
wedi cael eu harwyddo a bod ‘x’ ar ôl yr enw/enwau. Gofynnwch i’r plant pam fod pobl yn rhoi ‘x’ ar
gerdyn? (Mae’n dangos y cariad sydd gan yr anfonwr tuag atoch).
Rydym wedi sôn am y negeseuon rydym yn eu cael gan Dduw o’r byd rhyfeddol o’n cwmpas.
Ond, mae Duw wedi danfon neges bwysig arall i ni hefyd.
Dangoswch y cerdyn gyda’r galon.
Mae’r neges hon i’w gweld mewn person –  Iesu Grist.

Mae Duw eisiau i ni wybod faint mae’n ein caru. Mae pob un ohonom yn bwysig iawn i Dduw. Mae
pob un ohonom yn arbennig, ac er mwyn i ni gael y neges yma’n glir, mae Duw wedi danfon Ei fab
Iesu i’r byd.

Gofynnwch i un o’r plant ddod ymlaen i’ch helpu. Rhowch y drych o’i blaen a gofynnwch iddynt
pwy maen nhw’n ei weld. Defnyddiwch y gair “adlewyrchiad.”
Mae’r Beibl yn dweud wrthym fod Iesu’n adlewyrchu Duw. Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu
deall sut un ydy Duw wrth weld sut un ydy Iesu.
Sut un oedd Iesu tra’r oedd yn byw ar y ddaear? Gadewch i’r plant gynnig atebion – byddwch yn
barod i roi awgrymiadau.
Felly, wrth edrych ar y sêr, rydym yn gwybod bod Duw yn rhyfeddol ac yn bwerus.
Wrth edrych ar Iesu rydym yn cael y neges bod Duw yn garedig, mae eisiau helpu pobl anghenus,
mae’n deg, mae’n gwrando ar blant ac mae’n caru pobl – gan gynnwys ni heddiw.
Ewch yn ôl at eich cerdyn a gofynnwch i’r plant, pam y maen nhw’n meddwl bod llun croesbren tu
mewn?
Esboniwch fod Iesu yn fodlon marw ar y groes oherwydd ei fod yn ein caru ni gymaint. Os
gofynnwn i Iesu i faddau ein pechodau a dod i mewn i’n bywyd, bydd e’n rhoi bywyd newydd i ni.
Dyma’r neges bwysicaf a gawn ni gan unrhyw un, byth.

Dysgu’r adnod:
Dangoswch yr adnod a’i darllen yn ofalus gyda’r plant. Defnyddiwch y symudiadau canlynol i
helpu’r plant i ddysgu’r adnod:

Carodd – dwy law ar eich calon;
Duw – pwyntio i fyny;
y byd – dwy law i wneud siâp crwn;
gymaint – estyn dwylo allan i’r ochr cyn belled â phosib;
nes iddo roi – dwy law gyda’i gilydd a’u hestyn ymlaen fel be baech yn rhoi rhywbeth i rywun;
ei unig Fab – ystum fel siglo babi yn eich breichiau;
Ioan pennod 3 – curo’r llawr gyda throed dair gwaith;
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Adnod 16 – dangos deg bys, wedyn chwe bys.

Beth am baratoi siâp calon gyda’r adnod i bawb fynd adref gyda nhw? (Gweler y CD).

Cymhwyso i’r oedolion – os ydynt yn dymuno (gallwch rannu taflen addas i’r plant i’w chwblhau
yn ystod yr amser yma).

Gweddi

Emyn/Cân

Emynau
Caneuon Ffydd
143 Pwy wnaeth y sêr uwchben? 151 Mae’n Duw ni mor fawr
398 O’r fath Geidwad Rhyfeddol 416 Y mae in Waredwr

Tyrd i Ddathlu
Bendigedig enw yr Iôr Ai yw Duw yn farw?
Pan rwy’n cofio
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