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Cyflwyniad i’r gyfres

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

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

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

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

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

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

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

Cofiwch gysylltu os am gymorth neu gyngor gyda’r deunydd.      Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul
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Mae’n debyg mai’r hanes am Iesu yn bwydo’r 5,000 yw un o’r hanesion mwyaf cyfarwydd yn y
Testament Newydd. Tebyg hefyd eich bod wedi clywed yr hanes, ac wedi ei adrodd droeon. Fe
gofiwch fod Iesu wedi bod yn ardal Galilea yn dysgu a iacháu, ac o ganlyniad, daeth llawer o
bobl i’w ganlyn, er mwyn gweld a chlywed dros eu hunain. Roedd y newyddion wedi cyrraedd
hefyd am farwolaeth Ioan Fedyddiwr, a’r modd yr oedd Herod Antipas wedi torri ei ben. Roedd
Iesu yn dymuno amser gyda’r disgyblion. Yr oeddent hwythau’n eu tro newydd ddychwelyd o’r
teithiau cenhadol. Ond, roedd y dyrfa yn parhau i ddilyn, ac mae’r Iesu yn parhau i’w dysgu
(Marc 6:34). Yn ôl Mathew a Marc, mae Iesu yn parhau i’w dysgu oherwydd y cariad a deimlai,
ac mae hyn yn her i ninnau hefyd. Yn wir roedd ei gariad at y bobl yn fwy na’r angen am gael
gorffwys, gan roi eu hangen hwy o flaen ei angen ei hun. Yn wir gwnaeth hyn yr holl ffordd i
Galfaria.

Er ein bod ni, a’r plant yn gyfarwydd gyda’r hanes, ni allwn lai na chael ein hannog gan y
neges sydd yn y wyrth yma. Mae’n dda cael ein hatgoffa mewn byd prysur, byd lle mae ‘pethau’
yn bopeth, fod Duw yn adnabod ein hangen gwirioneddol, ac yn fwy nag abl i ddarparu at yr
angen hwnnw. Wrth rannu’r hanes gyda’r plant, mae’n dda eu hatgoffa i aros, i gyfrif eu bendithion
ac i roi diolch.

Byddwn yn trafod gyda’r ieuenctid sut y mae Iesu yn cyfarfod ag anghenion ysbrydol hefyd,
a’r modd y mae’n dod atom mewn cariad a thrugaredd, ac yn ei law mae cyfoeth anghyffredin.
Yn wir, oni ddylem droi ato o ddydd i ddydd, galw ar ei Enw, ei adnoddau, ei nerth i’n cynorthwyo
yn ein bywydau prysur?

Mae’r hanes hefyd yn ein cyfeirio at y gwirionedd fod Iesu wedi dod i sefydlu teyrnas Dduw
ar y ddaear, ac i wneud hynny yn gyntaf ym mywydau y rhai sydd yn dod ato. Byddwn yn ceisio
cynorthwyo’r ieuenctid i ystyried pwy sydd yn Frenin yn eu bywydau hwy – pwy yw’r ‘boss’? Pwy
sydd yn gosod agenda a blaenoriaethau eu bywydau, a sut ddylai eu bywyd adlewyrchu eu
hymrwymiad i Frenin y Brenhinoedd.

Gweddïaf, wrth i chi baratoi a threulio amser gyda’r plant, y bydd eich calonnau yn cael eu
llenwi â diolchgarwch, ac y bydd y Gair yn eich herio o’r newydd i ‘sancteiddio’r Arglwydd Iesu
Grist’ yn eich calonnau.

Cyflwyniad i’r athro: Porthi’r Pum Mil

Rhestr Adnoddau

Porthi’r Pum Mil

Llyfrau Stori:
Rhannu’r bwyd i’r miloedd gyda Iesu - Cyfres
Llyfr Stori a Symud Pris £1.95 gan Cyhoeddiadau’r
Gair.

Porthi’r Pum Mil  - Cyfres Gair a Gweddi.  Pris 60c
gan Cyhoeddiadau’r Gair.

Y Bachgen a roddodd ei fwyd i Iesu - Cyfres
Plant y Beibl. Pris £1.25 gan Cyhoeddiadau’r Gair.

Stori Porthi’r Pum Mil

Beibl Lliw y Blant, tud 265

Beibl Bach i Blant, tud 364

Beibl i Blant mewn 365, tud 321

Cyfres y Beibl Fideo, Tâp 4, stori 6

Syniadau crefft:
Pecyn crefft – “Loaves and fishes door hanger”
gan ‘Glory Mountain’.
Ar gael gan Gyngor Ysgolion Sul - pris £6.00 am
12 pecyn crefft.
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Oed Meithrin – 5
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

AMSER CHWARAE

1. Paratowch bicnic ar flanced gyda phlatiau
plastig, cwpanau, rhai bwydydd (gwir neu
blastig), teganau meddal. Wrth i chi osod y
picnic, siaradwch gyda’r plant am bicnic: A ydych
wedi bod ar bicnic? Pwy oedd yno gyda chi? I
ble aethoch chi? Beth oedd i’w fwyta? Oedd y
dydd yn hwyl?

Mae stori wir heddiw yn sôn am bicnic a
baratôdd Iesu i lawer iawn o bobl.

2. Dangoswch i’r plant sut i wneud siapiau
pysgod a bara gyda thoes, ac yna eu rhoi mewn
powlenni neu fasgedi o bum torth a dau
bysgodyn. Gweler Atodiad 1.

Mae stori wir heddiw yn sôn am Iesu yn
defnyddio bara a physgod. Neu, a ydych yn cofio
stori’r wythnos diwethaf am Iesu’n defnyddio
bara a physgod?

3. Torrwch siapiau pysgod a bara o bapur lliwgar
(gweler Atodiad 1), a’u cuddio o amgylch yr
ystafell o flaen llaw. Gall y plant gymryd eu tro i
geisio dod o hyd iddynt. Gellir cuddio dim ond
pum torth a dau bysgodyn, neu ddigon i bob
plentyn ddarganfod. Gellir defnyddio’r rhain yn
Amser Creadigol 2.

Mae stori wir heddiw yn sôn am Iesu yn
defnyddio bara a physgod. Neu, a ydych yn cofio

AMCANION:
I gyflwyno’r gwirionedd fod gan Iesu holl nerth Duw.

I helpu’r plant ddeall bod ein bwyd yn cael ei ddarparu gan
Dduw a dylem fod yn ddiolchgar.

stori’r wythnos diwethaf am Iesu’n defnyddio
bara a physgod.

4 . Paratowch siapiau bara a physgod o flaen
llaw (gweler Atodiad 1) er mwyn i’r plant gael eu
lliwio. Yna, gellir eu cuddio fel yng
ngweithgaredd 3. Gall un plentyn chwilio am un
darn neu bawb gyda’i gilydd.

Mae stori wir heddiw yn sôn am Iesu yn
defnyddio bara a physgod. Neu, a ydych yn cofio
stori’r wythnos diwethaf am Iesu’n defnyddio
bara a physgod?

5. Sgwrsiwch am hoff fwydydd. Gellir paratoi bag
o fwydydd i’r plant allu eu teimlo a cheisio dyfalu
beth ydynt. Dylid cynnwys tin o diwna a rôl fara.
Mae stori wir heddiw yn sôn am Iesu yn
defnyddio bara a physgod. Neu, a ydych yn cofio
stori’r wythnos diwethaf am Iesu’n defnyddio
bara a physgod?

AMSER STORI

Mae’n syniad da i ddweud y stori yn eich geiriau
eich hun, yn hytrach na darllen i blant ifanc, gan
ddefnyddio lluniau wrth fynd yn eich blaen.

Gellir defnyddio unrhyw lyfr sy’n adrodd
yr hanes neu’r ‘Beibl Bach i Blant’ tudalen
364.
Gweler y rhestr lyfrau ar y  dudalen
Adnoddau.

Gellir meimio’r stori wrth ei hadrodd.
Rhwbio stumog i ddangos fod y dyrfa’n
llwgu, ac edrych yn ddigalon, Iesu’n rhoi
diolch i Dduw am y bwyd, rhannu’r bwyd,



Porthi’r Pum Mil ® Cyhoeddiadau’r Gair 20076

Oed Meithrin – 5
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

bwyta’n hapus, casglu’r bwyd dros ben.
Mi fyddai’r llyfr “Rhannu bwyd i’r miloedd
gyda Iesu” yn ddefnyddiol.

Am fwy o syniadau ar sut i gyflwyno hanesion
gweler tudalen Syniadau Ychwanegol.

Dylid pwysleisio bod y gallu gan Iesu i wneud
hyn am ei fod Ef yn arbennig iawn. Ef yw mab
Duw, ac mae ganddo’r nerth i wneud pethau
sydd yn amhosibl i ni. Roedd Iesu am roi bwyd
i’r dyrfa am ei fod ef yn gofalu amdanynt.

AMSER CREADIGOL

1.  Paratoi brechdanau tiwna (gydag opsiwn
arall, jam efallai) a gellir rhannu gyda dosbarth
arall i gryfhau’r syniad o rannu ag eraill, fel y
gwnaeth y bachgen yn y stori. Beth am sôn wrth
y plant am awydd Iesu i ni fod yn garedig a
rhannu ein pethau gyda phobl eraill? Mae Iesu
yn hapus pan mae hyn yn digwydd.

2.  Lliwio lluniau o fara a physgod a’u gludo ar
amlinelliad o fasged fara. Gweler Atodiad 1.
Sgwrsiwch gyda’r plant wrth weithio, am yr
hanes. Atgoffwch y  plant am allu’r Iesu i roi bwyd
i bawb gan mai Ef yw Mab Duw. Gallwch sôn
hefyd am sut oedd y bachgen yn fodlon rhannu
ei fwyd a sut mae Iesu am i ni fod yn garedig ac
yn fodlon rhannu gydag eraill - rhannu teganau
neu fferins.

3.  Gludo lluniau o fwyd sydd wedi eu casglu o
gylchgronau (a’u torri allan o flaen llaw) ar blât
papur  gyda’r geiriau ‘Diolch Iesu am fy mwyd’
wedi eu hysgrifennu ar y cefn.

Gwnewch ddau dwll er mwyn dolennu
rhuban i hongian y plât. Neu, gellir ysgrifennu
gras bwyd arno, er enghraifft “Am bryd o fwyd a
diod, O Dad fe roddwn fawl. Amen.”

Sgwrsiwch gyda’r plant am fod yn ddiolchgar am
bopeth sydd gennym a pha mor bwysig yw hi
ein bod yn cofio diolch i Iesu – dyna pam rydym
yn gweddïo cyn bwyta.

4. Beth am ddefnyddio un o’r taflenni gwaith?

Taflen liwio – mae’r plant yn chwilio am
gamgymeriadau yn y llun
Taflen cysylltu’r gair â’r llun
Taflen “Diolch Dduw”- gall y plant  dynnu
lluniau o bethau sydd yn bwysig iddynt neu
dorri lluniau allan o gylchgronau a’u gludo
ar y dudalen e.e. Hoff degan, mam a dad.
Taflen “Help Llaw” – gall y plant feddwl am
ffyrdd o helpu eraill a thynnu lluniau ar siâp
y llaw. Efallai bydd angen i chi ysgrifennu
wrth ymyl y lluniau beth ydynt e.e. cyllell a
fforc i ddangos gosod y bwrdd ar gyfer
pryd.
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AMSER CANU A GWEDDïO

Canu
Diolch, Diolch Iesu (Caneuon Ffydd)
Cariad Crist sydd yn llifo atom (Tyrd i Ddathlu)
Mae’n Duw ni mor fawr (Caneuon Ffydd)

Rhigymau
Diolch i ti am y byd,
(Gwneud siâp cylch yn yr awyr)
Diolch am ein bwyd bob dydd.
(Gwneud ystum bwyta)
Diolch am y gwynt a’r glaw,
(Gwneud ystum glaw yn disgyn,
symud yn y gwynt)
Diolch Dduw am bopeth ddaw.
(Curo dwylo a neidio i fyny ac i lawr)

Wythnos 1 Wythnos 2 Wythnos 3

Amser Chwarae 1 Amser Chwarae 3 i Amser Chwarae 5 i
atgoffa plant o’r stori atgoffa plant o’r stori

Stori Amser Creadigol 2/3 Amser Creadigol 4

Amser Creadigol 1 Canu a Rhigwm Gweddi

Oed Meithrin – 5
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

Awgrym am ddefnydd o’r adnoddau

Gweddi
Gadewch i’r plant ddiolch am eu hoff fwyd,
gallant ail-adrodd ar eich hôl: “Diolch Iesu
am....”

Paratoi amrywiaeth o fwyd i ddiolch i Dduw
amdano. Gall y plant ddewis bwyd i roi
diolch amdano.

Darllenwch y weddi ganlynol:

Diolch Arglwydd Iesu am ein bwyd. Diolch
am i Ti helpu’r bobl llwglyd yn y stori. Diolch
am y bachgen a oedd yn barod i rannu ei
fwyd. Amen

Beth am gynnwys y syniadau yma yn ystod y
Gwasanaeth Diolchgarwch?
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Taflen 1
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

Iesu

basged

bachgen

bara

pysgodyn

Cysylltwch y gair gyda’r llun cywir, ac yna lliwiwch y lluniau.
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Taflen 2
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15
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Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15
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Taflen 4:  Help Llaw
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

Ysgrifennwch enw rhywun yr ydych yn ei helpu ar y linell isod, ac yna ysgrifennwch
un peth rydych yn ei wneud i helpu ar bob bys. Tynnwch luniau o gwmpas y llaw o’r
hyn rydych yn gwneud.

Dyma beth rwy’n gwneud i helpu __________
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Oed 6 - 11
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

AMCANION:
I gyflwyno’r gwirionedd fod gan Iesu bþer Duw am mai ef yw
mab Duw

I ystyried beth a olygir i gael Iesu fel ein Brenin

I feddwl am ddarpariaeth Duw ar gyfer ein anghenion bob
dydd

Adnod y gyfres:
Gwn dy fod yn gallu gwneud popeth, ac nad oes dim yn amhosibl i Ti. Job 42:2

Beth am ysgrifennu’r adnod yn fawr a’i roi mewn lle amlwg ar ddechrau pob Ysgol Sul? Ceisiwch gyflwyno’r
adnod  yn ystod y sesiwn gyntaf  ac  efallai dysgu’r adnod  ar un o’r Suliau canlynol. Os am syniadau i
ddysgu’r adnod gweler  tudalen syniadau ychwanegol.

Cân y gyfres: ‘Cariad Crist’ allan o Tyrd i Ddathlu

FFYRDD I GYFLWYNO STORI

1.Gwnewch frechdanau tiwna/sardîns-
Plant 6-11
Sgwrsiwch am hoff fwydydd wrth i chi eu gwneud
ac yn bennaf, gofynnwch sut y maent yn teimlo
pan maent yn llwglyd iawn. Mae stori heddiw yn
sôn am rai pobl llwglyd dros ben, a sut oedd
Iesu’n gymorth.

2. Sgwrsiwch am hoff fwydydd -
Plant 6-8
Gellir paratoi bag o fwydydd i’r plant allu eu
teimlo a cheisio dyfalu beth ydynt. Dylid cynnwys
tin o diwna a rôl fara. Mae stori wir heddiw yn
sôn am Iesu yn defnyddio bara a physgod. Neu,
a ydych yn cofio stori’r wythnos diwethaf am
Iesu’n defnyddio bara a physgod?

3.  Trefnu parti - Plant 8-11
Rhannu’r dosbarth yn grwpiau os oes angen
a’u herio i weithio allan faint o fwyd fyddai angen
petaent yn trefnu parti ar gyfer eu dosbarth yn
yr ysgol. Trafodwch y canlyniadau – a oedd eu
hamcangyfrifon yn debyg? Stori wir heddiw yw
sut fwydodd Iesu dros 5000 o bobl mewn picnic
annisgwyl.

4. Gwneud yr amhosibl - Plant 8-11
Bydd angen tudalennau papur maint A4 a
sisyrnau. Rhowch y sialens i rywun geisio torri
twll yn y papur sy’n ddigon mawr iddynt ddringo
trwyddo. Gadewch i rai o’r plant geisio gwneud
hyn cyn dangos iddynt sut mae gwneud (gweler
yr ateb drosodd). Gwnewch y pwynt y gall rai
pethau ymddangos yn amhosibl i ni, ond gellir
eu gwneud os ydych yn gwybod sut. Gwnewch
y pwynt y gall Iesu wneud yr amhosibl oherwydd
mai Ef yw mab Duw. Yn y stori heddiw, mae
Iesu yn cyflawni’r amhosibl – gwyrth. Neu, ydych
chi’n cofio’r stori wythnos diwethaf pan fwydodd
Iesu dros 5000 o bobl gyda beth?
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FFYRDD I DDWEUD Y STORI

Darllenwch y stori o’r beibl gyda’ch gilydd, neu
argraffu copïau o’r hanes o beibl.net (gweler
Atodiad 2). Wedyn dewis un o’r syniadau isod i
atgyfnerthu.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r syniadau yma i
ddechrau’r sesiwn yr ail /drydedd wythnos.

1. Taflen gwis -  6-11 oed
Gwnewch ddigon o gopïau o’r cwis i’r plant
weithio mewn grwpiau bach neu barau.  Bydd
angen Beiblau i’r plant ddod o hyd i’r atebion
rhif 10,11,12. Dangoswch i’r  plant sut i ddod o
hyd i lyfr Ioan, pennod 6 a’r adnodau 34 a 35.
Gyda’r plant iau, medrwch ddarllen y cwestiynau
a gadael i’r plant ateb ar lafar. Paratowch set o
bysgod papur gyda rhifau 1 – 10 arnynt. Trowch
y rhain ben i waered ar y bwrdd. Gadewch i’r
plentyn sy’n ateb yn gywir ddewis un o’r pysgod
- dyma ydi sgôr y plentyn hwnnw.

2.  Darllen y sgript – 6-11 oed
Darllenwch y sgript gyda’ch gilydd, gyda’r plant
yn darllen darnau gwahanol. Efallai bydd yn
rhaid i chi ddarllen ddwywaith fel y gall bob
plentyn gael rhan i’w ddarllen. Gall plant swil neu
llai hyderus chwarae rhan y dyrfa.

3. Cymysgu Lluniau – 6-8 oed
Cymysgwch y lluniau  (atodiad 3) o’r stori a
gadael i’r plant eu rhoi yn eu trefn, gan egluro
wrthych beth sy’n digwydd ym mhob llun. Efallai
bydd yn rhaid rhoi’r llun cyntaf i lawr eich hun er
mwyn dechrau’r gweithgaredd.

4. Meimio -  6-8 oed
Meimiwch y stori wrth i chi ei hail-ddweud yn
eich geiriau eich hun. (Rhwbio bol i ddangos eu
bod yn llwglyd ac edrych yn ddigalon; Iesu’n rhoi
diolch i Dduw am y bwyd; rhannu’r bwyd; bwyta’n
ddiolchgar; casglu’r bwyd dros ben.)
Byddai’r llyfr “Rhannu bwyd i’r miloedd gyda
Iesu” yn un da i ddefnyddio oherwydd mae’n
cynnwys symudiadau.

5. Ail-ddarllen gyda chamgymeriadau-
9-11 oed
Ail-ddarllenwch y stori gyda chamgymeriadau
amlwg i’r plant ddarganfod.
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Cymhwyso’r Stori

Gofynnwch i’r plant sut oedd Iesu yn gallu
cyflawni’r wyrth hon? Esboniwch ystyr y gair
“gwyrth” fel rhywbeth rhyfeddol yr oedd Iesu yn
gallu gwneud oherwydd Ef yw Mab Duw.
Gofynnwch i’r plant os ydynt yn cofio gwyrthiau
eraill Iesu. Efallai bydd rhywun yn awgrymu bod
y gwyrthiau yn fath o gonsuriaeth. Gallwch
esbonio fod consuriaeth yn dric, neu yn dwyll,
ond fod Iesu yn cyflawni’r hyn sy’n amhosibl yn
naturiol.

Trafodwch, hefyd, rôl y bachgen yn yr hanes.
Roedd y wyrth yn bosibl am ei fod Ef yn fodlon
rhoi’r hyn oedd ganddo i Iesu. Sgwrsiwch am
sut mae Iesu am ddefnyddio pobl i wneud ei
waith drosto. Ydi’r plant yn nabod rhywun sy’n
gwneud gwaith dros Iesu? Beth amdanyn nhw?
Ydyn nhw wedi meddwl bod ganddyn nhw
rywbeth all Iesu ddefnyddio? Gellir sôn am eu
talentau a sut fyddan nhw yn gallu eu defnyddio
dros Iesu.

Mae’r pwynt yma yn cael ei drafod eto yn ystod
y sesiwn ddrama.

CREFFT

Thema’r crefftwaith yw
“Duw’n cynnal”

Mae’n gyfle da i sgwrsio gyda’r plant am yr
hanes a’i wersi wrth weithio. Trafodwch y syniad
bod Duw yn darparu ar gyfer ein holl anghenion.
Gofynnwch iddynt a ydynt yn bobl ddiolchgar
neu a ydynt yn cymryd rhoddion Duw yn
ganiataol? Ydi hi’n bwysig ein bod yn diolch i
Dduw? Fyddwn ni’n cofio diolch i Dduw bob
dydd? Cofiwch drafod ystyr yr adnod a holi’r
plant a ydynt yn credu fod hyn yn wir.

1. Creu addurn “Diolch”
Gludwch luniau o fwyd o gylchgronau i blât
papur, gyda’r adnod Job 42:2 wedi ysgrifennu
ar y cefn. Gwnewch ddau dwll er mwyn dolennu
rhuban i hongian y plât. Fe ellir ysgrifennu gras
bwyd os dewisir, er enghraifft
     “Am bryd o fwyd a diod, O Dad fe roddwn
fawl. Amen.”

2. Creu poster dosbarth
Defnyddiwch siapiau pysgod a bara. Gofynnwch
i’r plant ysgrifennu gweddïau o ddiolch arnynt.
Addurnwch y siapiau â phinnau ffelt, siapiau lliw,
llewych a.y.y.b Gludwch y siapiau ar ddarn mawr
o bapur neu gerdyn. Copïwch yr adnod a’i rhoi
yng nghanol y poster. Darllenwch yr adnod
gyda’ch gilydd a’i hesbonio.

3. Creu modelau toes halen
Gwnewch fodelau pysgod a bara er mwyn i’r
plant gael mynd â nhw adref i’w peintio.
Trafodwch gyda’r plant wrth iddynt weithio y ffaith
fod Duw’n darparu. Rhowch fag papur i bob
plentyn, gyda’r adnod a chyfarwyddiadau
coginio wedi eu hysgrifennu arno, er mwyn
mynd â’u model gartref.
Syniad arall fyddai i baratoi patrymlun basged
i’r plant gopïo efo’r toes.

Rysait toes halen
300g blawd plaen;300g o halen; 30ml olew
llysieuol; 200ml dþr; 2 lond llwy fwrdd o halen.
Rhoi’r blawd a’r halen mewn powlen.
Ychwanegwch yr olew a’u cymysgu  -
ychwanegwch weddill yr halen. Ychwanegwch
y dþr a’i gymysgu gan ofalu bod dim lympiau
yn y toes.
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Gweithiwch y toes nes yn wydn. Defnyddiwch
ef ar unwaith neu ei gadw yn yr oergell mewn
bocs.
Rhowch yn y popty am 6 awr, gwres 100º C /
225ºF / Nwy ¼.
Ar ôl i’r modelau oeri mae’n bosib eu peintio.

DRAMA

Thema’r dramâu yw
“ Iesu’r Brenin”

Trafodwch reolau da a drwg. Pa reolau sydd yn
y cartref? Yn yr ysgol? I bawb yn y wlad i
ufuddhau?

Trafodwch swyddogaeth brenin. Hefyd
trafodwch sut all brenin wneud penderfyniadau
doeth a rheolau ar gyfer eu pobl, yn gofalu am
bobl yn ei wlad sydd yn hen neu sydd â salwch,
neu bobl sydd â neb i edrych ar eu hôl.

Gwnewch y pwynt fod Iesu am fod yn
frenin yn ein bywydau ni. Mae am i ni ddilyn ei
reolau oherwydd gþyr Ef beth sydd orau i ni.
Un o reolau pwysicaf Iesu yw i ni garu eraill, a
golyga hyn gwneud pethau da a charedig i bobl
eraill. Gofynnwch i’r plant a oedd rhywun yn yr
hanes yn dangos cariad a gofal at eraill – Iesu
a’r bachgen a roddodd ei fwyd.

1. Darllenwch y sgript gyda’ch gilydd

Gall plant gwahanol ddarllen darnau’r
cymeriadau. Gall plant swil neu lai hyderus fod
yn aelodau o’r dyrfa. Gadewch i’r plant ddylunio
symudiadau. Ar ddiwedd y gweithgaredd gall y
plant adrodd “Diolch Iesu y medru di fod yn
Frenin yn fy mywyd i.”

Beth am ddefnyddio camcorder i’w
recordio? Mae’r plant wrth eu bodd yn gweld eu
hunain ar y sgrîn. Efallai gall un o’r bobl ifanc
neu un o’r rhieni helpu gyda hyn.

2. Byw o dan y gyfraith

Trafodwch nifer o reolau cyfarwydd â’r plant, a
beth fyddai’n digwydd pe bai’r rheolau’n cael eu
torri e.e. Os ydych yn taflu sbwriel ar y llawr,
gallwch dderbyn dirwy.

Gall y plant feddwl am reolau a
chanlyniadau posib, ac actio’r golygfeydd hyn.
Er enghraifft, os ydych yn rhedeg mewn coridor
ysgol, gallwch gael eich gyrru yn ôl er mwyn
cerdded. Petaech yn gyrru trwy olau traffig coch,
mae’n bosib i chi daro i mewn i berson neu i
gerbyd arall. Petaech yn cymryd arian cinio
disgybl arall, bydd yn rhaid i chi ymddiheuro,
aros i mewn yn y dosbarth amser cinio, a bydd
eich rhieni yn flin ac yn eich cosbi hefyd.

3. Defnyddio eich talentau!

Meddyliwch am ffyrdd yr ydym yn gallu
defnyddio’n talentau i helpu eraill. Mae hyn yn
un o reolau Iesu i bobl sydd yn ei garu Ef ac am
ei blesio Ef.

Gall y plant feddwl am bobl y maent yn eu
hadnabod sydd angen cymorth ac y medrant
eu helpu. Er enghraifft, gall fod un o’r plant yn
mwynhau darllen, a’i nain yn teimlo’n wael. Gall
y plentyn dreulio amser gyda’i nain yn darllen
llyfr neu bapur newydd iddi.

Neu, mae gan un o’r plant nifer o deganau i’w
clirio allan ac mae gan eu cymdogion newydd
blentyn a fyddai efallai’n hoffi eu derbyn. (Wrth
gwrs dylid ystyried ffactorau diogelwch, megis
gall nain y plentyn fod yn rhy sâl i gael cwmni,
nid yw’r cymdogion newydd yn hapus i dderbyn
llwyth o hen deganau!)

Gadewch i’r plant ddewis golygfa i actio.

Efallai y byddech yn hoffi i rai o’r plant gyflwyno
syniad o 2. ac i rai gyflwyno syniad o 3.

Byddai’n bosibl defnyddio rhywbeth o gynnwys
yr adran hon  mewn Gwasanaeth diolchgarwch.
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GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL

Gemau
Ras gyfnewid picnic: Paratowch nifer o

wrthrychau y gallai fod mewn picnic, mae’r nifer
yn dibynnu ar faint o blant sydd yn eich dosbarth.
Er enghraifft, os oes wyth o blant, rhannwch i
ddau dîm o bedwar plentyn, gan baratoi pedwar
neu wyth gwrthrych i bob tîm eu casglu. Mae
hyn i’w chwarae fel ras gyfnewid, gyda phob
aelod tîm yn cymryd eu tro i gasglu gwrthrych.
Bydd y tîm sydd wedi casglu pob gwrthrych
gyflymaf yn ennill.

Ras gyfnewid bara a physgod: Chwaraeir
fel yr uchod, ond gan ddefnyddio siapiau bara
a physgod (Atodiad 1 ) o bapur yn hytrach na’r
gwrthrychau picnic. Gellir ysgrifennu rhifau ar
gefn y pysgod a’r bara, ac yna gofyn i’r timau
weld cyfanswm y rhifau ar ddiwedd y ras. (Dylid
ysgrifennu rhifau uchel, gyda’r tîm sydd â
chyfanswm agosaf i 5000, yn ennill y gêm.)

Hela’r pysgod: Dylid cuddio pysgod papur
o amgylch yr ystafell ymlaen llaw, wedi eu rhifo
yn uchel, fel yn 2. Rhaid i’r timau chwilio am y
pysgod un ai yn eu tro neu ar unwaith. Y tîm â
chyfanswm agosaf at 5000, fydd yn fuddugol.

Os nad oes lle addas er mwyn rhedeg o
gwmpas, gellir defnyddio’r syniadau uchod ar
ffurf cwis. Gellir defnyddio’r Tudalen cwis a
chwestiynau cyffredinol. Rhannwch y dosbarth
i dimau er mwyn gofyn y cwestiynau. Os oes
ateb cywir, caiff y tîm dderbyn gwrthrych picnic/
pysgodyn/rholyn bara. Bydd y tîm â’r mwyaf o
wrthrychau neu’r sgôr agosaf at 5000, yn
fuddugol.

Dysgu adnod

Adnod i’w gofio: Job 42:2.  Gweler Atodiad 5

Dewch o hyd i’r adnod yn y Beibl, ei darllen,
egluro, a’i hysgrifennu ar ddarn bychan o gerdyn
i’w haddurno. Gallai’r plant feddwl am
symudiadau i gyd-fynd â’r geiriau.

Defnyddiwch un o’r taflenni Adnod i gofio
– mae yna un ar gyfer plant 6-8 a’r llall i’r plant
hÿn. Gosodwch  y darnau ar y bwrdd o’ch blaen.
Bydd angen dîs. Mae’r plant yn cymryd tro i
daflu’r dîs. Os y byddant  yn taflu 6, maent yn
troi un o’r darnau drosodd. Chwaraewch nes bod
y geiriau i gyd yn y golwg. Darllenwch yr adnod
sawl gwaith.

Taflenni i’w llungopïo

Taflen gwis;
Chwilair (x2);
Taflen waith (x2);
Taflen gêm;
Taflen bara a physgod;
Taflen croesair;
Taflen dysgu’r adnod (x2);
Taflen Help Llaw.

Cwis
Defnyddiwch  Tudalen Gwir neu Gau.  Atodiad
4).
Rhannwch y plant i dimoedd/ parau gan ofyn y
cwestiynau yn eu tro. Medrwch sgorio fel yn y
gêm ras gyfnewid uchod.

GWEDDÏAU

Ysgrifennwch weddïau  ar siapiau pysgod neu
fara:

dros bobl mewn angen.
gofyn am help Duw i weld sut y medrwn
helpu eraill
diolch i Dduw

Gadewch i’r plant ddarllen eu gweddïau ac
wedyn eu gludo ar ddarn mawr o bapur i greu
poster o’u gweddïau.



Porthi’r Pum Mil ® Cyhoeddiadau’r Gair 2007 17

Darllen y weddi ganlynol, gyda’r plant yn ymateb ar ôl bob llinell : Iesu, rwyt ti’n rhyfeddol

Arglwydd Iesu, roeddet yn gwybod fod y bobl eisiau bwyd,

Iesu, rwyt ti’n rhyfeddol

Arglwydd Iesu, roeddet am eu helpu,

Iesu, rwyt ti’n rhyfeddol

Arglwydd Iesu, fe wnest ti rannu’r bwyd,

Iesu, rwyt ti’n rhyfeddol

Arglwydd Iesu, diolch dy fod yn adnabod fy angen,

Iesu, rwyt ti’n rhyfeddol

Arglwydd Iesu, diolch dy fod am ein helpu ni hefyd,

Iesu, rwyt ti’n rhyfeddol
Diolch Iesu, am bopeth a gawn, Amen

SGRIPT

Storïwr 1: Mae llawer o bobl wedi dod i wrando ar Iesu. Dywedodd Iesu wrth y disgyblion:

Iesu: Mae’r bobl hyn yn llwglyd. O ble gawn ni fwyd i bawb? Dydw i ddim am eu gyrru i ffwrdd
yn  llwglyd.

Tyrfa: Rydym ni’n llwglyd. Beth sydd i ni fwyta?

Storïwr 2: Roedd gan Iesu gynllun, ond roedd am weld beth fyddai’r disgyblion yn awgrymu.

Philip: Does gennym ni ddim digon o arian i brynu bwyd i’r holl bobl hyn. Beth bynnag, o ble
gawn ni fwyd?

Iesu: Faint o fwyd sydd gennych?

Andreas: Dyma fachgen sydd â phum torth fechan a dau bysgodyn.

Tyrfa: Rydym ni’n llwglyd. Beth sydd i ni fwyta?

Storïwr 1: Fe ddywedodd y disgyblion wrth y dyrfa eistedd mewn grwpiau o 50 a 100.

Storïwr 2: Cymerodd Iesu’r bara.

Iesu: Diolch i Ti, O! Dad, am y bara hwn. Gwneler Dy ewyllys.

Storïwr 1: Yna torrodd Iesu’r bara a’r pysgod.

Iesu: Rhannwch y bwyd yma ymhlith y dyrfa.

Tyrfa: Mae digonedd o fwyd i bawb. Nid ydym yn llwgu nawr!

Iesu: Ewch i gasglu’r gweddillion yn y basgedi hyn.

Storïwr 2: Fe gafodd y dyrfa ddigonedd i’w fwyta, a gadawodd Iesu i fynd i ben y mynydd.

Tyrfa: Gadewch i ni addoli Iesu’n frenin.
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Wythnos 3

Cyflwyno/atgyfnerthu’r stori –
Syniad 5 ( Ail-ddarllen gyda
chamgymeriadau) neu Syniad 4
(Meimio)

Amser Drama –  dewis un o’r
syniadau

I orffen – Gêm 3, Gweddi 2

Wythnos 1

Cyflwyno’r adnod – syniad 2

Cyflwyno’r thema – syniad 1 neu 3

Dweud y stori – adrodd y stori,
wedyn, Syniad 3 Cymysgu’r
lluniau

I orffen – Gweddïo: Syniad 1

Wythnos 2

Cân – Cariad Crist sydd yn llifo atom
Tyrd i Ddathlu

Cyflwyno/atgyfnerthu’r stori – syniad
2 neu 4

Amser Crefft – dewis un o’r syniadau

I orffen – Gêm 1, neu Cwis

Awgrym am ddefnydd o’r adnoddau
Gallwch ddefnyddio’r taflenni gwaith fel y dymunwch, yn ôl eich angen.
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Taflen Gwis
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

1. Beth ddigwyddodd ar ôl i Iesu a’i ddisgyblion groesi’r
llyn er mwyn bod ymhell oddi wrth y dorf?

2. Beth oedd Iesu am ei wneud pan welodd y dorf?

3. Pam nad oedd y disgyblion mewn sefyllfa i brynu
bwyd iddynt?

4. Pa fwyd gafodd y disgyblion gan y bachgen?

5. Beth orchmynnodd Iesu i’w ddisgyblion ofyn i’r bobl
ei wneud?

6. Beth wnaeth Iesu cyn rhannu’r bwyd?

7. Faint o bobl oedd yno?

8. Faint o fwyd gafodd pawb?

9. Faint o dameidiau oedd yn weddill?

10. Ble ddywedodd Iesu fod gwell bara na hyn i’w gael?

11. Pam fod y bara hwn yn well?

12. Beth wnaeth Iesu alw ei hun?

Atebion
1. Dilynodd y dorf ar hyd lan y llyn. 2. Rhoi bwyd i bawb i’w fwyta. 3. Roedden nhw mewn lle unig, a hithau’n hwyr a
doedd ganddyn nhw ddim digon o arian i brynu bwyd i bawb. 4. Pum torth fechan a dau bysgodyn. 5. Eistedd ar y
glaswellt. 6. Diolch amdano. 7. Pum mil. 8. Faint a fynnent. 9. Deuddeg basged. 10. Yn y nefoedd. 11. Am ei fod yn
para am byth. 12. Bara’r Bywyd.

CWIS: Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15CWIS: Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15CWIS: Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15CWIS: Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15CWIS: Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15
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Taflen 4
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

BACHGEN BASGED

DIOLCH DISGYBLION

PYSGODYN TORF

PORTHI PUM  MIL

DEUDDEG IESU

TORTH

Chwilair Porthi’r Pum Mil
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Taflen 5
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

ANDREAS ARGLWYDD ATHRO

BACHGEN BASGED CWCH

DEUDDEG DIOLCH DISGYBLION

DYSGU IACHAU IESU

PORTHI PUM MIL PYSGODYN

TORF TORTH   HAIDD

Chwilair Porthi’r Pum Mil
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Taflen 6
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

Defnyddiwch y côd i ddod o hyd i neges bwysig gan berson pwysig.

                             ?       
a        b      d       e       g       h       i      l       ll      m     n       o       p       r       s   t   th     u       w      y

-  -  -  -          - - -         - -        - - - -  - - - -        -        - - - -

  ’                   

         ’      

      .          

-  -  -  -  -     - - -         - - -     - - -’ -           - - - -

-  -  -  -  -        -  -  -  -  -  -      -  - -  -       -   -  -  -  -

Cyn rhannu’r bwyd, dywedodd Iesu “Diolch,” i’w
Dad amdano. Beth am ysgrifennu gweddi fer o
ddiolch i ddweud cyn bwyd?

Roedd rhai o’r bobl am
wneud Iesu yn Frenin
dros eu pobl. Nid
dyma oedd cynllun
Iesu – mae Iesu am
fod yn Frenin yn ein
bywyd.
Addurnwch y goron a
meddwl am eiriau sy’n
disgrifio Iesu ein
Brenin.
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Taflen 7
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

Yn y stori hon o’r Testament Newydd mae Iesu Grist yn cyflawni gwyrth. Roedd Iesu yn berson arbennig
iawn am mai Ef yw Mab Duw. Cafodd pawb ddigon i’w fwyta ar y diwrnod hwn ac roedd pobl yn synnu at allu
yr Arglwydd Iesu.
Yn y llun hwn mae llawer o gamgymeriadau. Sawl un a weli di?     Lliwiwch y llun yn ofalus.

Pa mor dda wyt ti’n cofio’r stori?
Llenwa’r bylchau efo’r geiriau coll.

Roedd llawer o bobl wedi bod yn gwrando ar

......... .  Roedd hi bron yn amser .......... .

Dywedodd Iesu wrth y ................. i roi bwyd

iddynt. Daeth Philip o hyd i .............  oedd

ganddo ..........torth a ......... bysgodyn.

Eisteddodd pawb ar ............ .

Ar ol dweud “...........” i Dduw dechreuodd Iesu

rannu’r bwyd. Roedd digon o fwyd i bawb a

............ basged o friwsion dros ben.

Meddyliodd rhai byddai’n syniad da i wneud

Iesu yn ............... drostynt.

Roedd hi’n beth da iawn bod y bachgen yn fodlon
rhannu ei fwyd gyda’r Iesu yn doedd?
Meddylia am rywun fedri di eu helpu a thynnu llun
yma i ddangos beth fedri di wneud.
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Taflen 8
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15
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Defnyddiwch
ddîs a chownteri

RÂS - Mae 3 ohonoch yn rhannu’r bwyd ymysg y dorf.
Byddwch yn ofalus - os glaniwch ar y bwgan barus bydd rhaid
i chi fynd yn ôl 1 sgwâr. Yr un cyntaf i orffen yw’r enillydd.

Edrychwch am 2 o bysgod
yn union yr un fath.

CHWILIO’R GEIRIAU
GALILEA,   GWYRTHIAU,   DILYN,  TYRFA,
CWCH,   BWYD,   BACHGEN,   TORTH,
PYSGODYN,   BASGED,   DIGON.
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Taflen 9
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15
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Chwilio’r Geiriau
DILYN
BWYD
CWCH
TYRFA
DIGON
TORTH
IESU
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Taflen 10
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

Croesair Porthi’r Pum Mil

AR DRAWS

1. Enw ar gyfeillion agos Iesu. Roedd ganddo
ddeuddeg o rhain.

2. Myfi yw  _________ ’r bywyd.

3. _______ bysgodyn oedd yn y fasged.

5. ________ torth oedd yn y fasged.

8. Enw ar nifer o bobl gyda’i gilydd.

I LAWR

1. Roedd _________ basged o fwyd yn weddill.

2. Roedd y bachgen yn cario ________ a oedd
yn cynnwys pysgod a bara.

4. Enw’r Arglwydd.

6. Porthi’r Pum  _______.

7. Roedd dau o’r rhain ym masged y bachgen bach.
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Taflen Adnod i Gofio: Job 42:2
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

i Ti. Job 42:2

dim yn amhosibl

Gwn... nad oes

Torrwch y sgwariau allan a’u gosod mewn trefn i greu adnod arbennig.
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Taflen Adnod i Gofio: Job 42:2
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

dy fod yn gallu gwneud

popeth ac nad

oes dim yn

amhosibl i Ti. Job 42:2

Gwn...

Torrwch y sgwariau allan a’u gosod mewn trefn i greu adnod arbennig.
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Oed 11 - 14
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

  Wythnos 1

  I adnabod gallu Iesu fel Mab Duw

Cyflwyno’r hanes
Gwneud yr amhosibl

Naill ai
Her ymarferol
 Rhowch ddau ddarn o bapur i bob un a
gofynnwch iddynt wneud i’r ddau bapur ddal llyfr
bychan. Gallant blygu y papur unrhyw ffordd. Y
tebygolrwydd yw y byddant yn methu. Plygwch
y ddau ddarn ar hyd yr ochr hir, ac yna ei blygu
ar ei hunan droeon, yna gellir rhoi y papurau i
sefyll ar eu pen eu hun gyda phellter o tua 10
cm rhwng y ddau. Dylai’r papur ddal y llyfr
bellach. Nodwch wrth yr ieuenctid ei fod yn bosibl
i wneud yr hyn sy’n ymddangos yn amhosibl o
bryd i’w gilydd os ydych yn gwybod sut mae
gwneud hynny.
Roedd Iesu yn cyflawni gwyrthiau, gallai ef
wneud yr amhosibl am ei fod yn Fab Duw. Os
ydych yn gwybod am unrhyw dric syml arall,
gallech ddefnyddio hwnnw.

Neu
Sialens y creision
Dangoswch becyn o greision iddynt, gan ofyn
iddynt ddychmygu mai dyma’r unig fwyd y
byddant yn ei gael am y ddau ddiwrnod nesaf.
D’oes dim gobaith gadael, a ni fydd neb yn dod
a bwyd arall iddynt. Beth fyddant yn gwneud
gyda’r pecyn creision? Ei rannu ar unwaith?
Rhannu ychydig yn awr a cadw’r gweddill i’w
fwyta’n ddiweddarach? Rhoi y pecyn i un person
er mwyn i un gadw ychydig o nerth i ofalu am y
lleill – ac os rhoi y cyfan i un, sut mae dewis y
person?

Neu
Cwis
Rhannwch y plant yn ddau dîm. Gofynnwch y
cwestiynau isod i’r timau yn eu tro. Os yw’r tîm
yn ateb yn gywir yna cânt daflu’r dîs. Nodwch y
sgôr. Rhowch y dîs i’r ail dîm i’w daflu, os atebant
y cwestiwn yn gywir. Nodwch eu sgôr.
Y mae’r tîm efo’r sgôr uchaf yn ennill y gêm.
Lluosogwch y gwahaniaeth sydd rhwng y ddau
sgôr efo 4. Dywedwch wrth y tîm a gollodd i
wneud faint bynnag yw’r rhif o press ups neu sit
ups.
1. O ba wlad y daw cyri?
Ateb: India
2. Pa fath o fwyd yw brie?
Ateb: Caws
3. Pobl o ba wlad sydd yn hoffi bwyta pysgod
drewllyd?
Ateb: Norwy
4. Pa fath o fwyd yw naan?
Ateb: Bara
5. O ba wlad y daw pitsa?
Ateb: Yr Eidal
6. Beth yw bara lawr?
Ateb: Gwymon bwytadwy
7. Pa wlad sydd yn bwyta llawer o Hamburgers?
Ateb: Yr Amerig
8. Beth yw strawberry yn Gymraeg?
Ateb: Mefus
9. Pobl pa wlad sydd yn hoffi bwyta llyffantod a
malwod?
Ateb: Ffrainc
10. O ba wlad y daw hagis?
Ateb: Yr Alban

Gofynnwch i’r plant beth yw eu hoff fwyd?
Gofynnwch iddynt a ydynt yn bwyta’r un math o
fwyd bob dydd?
Y mae’n debyg mai bara fydd yr ateb i’r cwestiwn
hwn.

AMCANION
Wythnos 1: i adnabod gallu Iesu fel Mab Duw
Wythnos 2 : i sylweddoli fod Iesu yn medru cyfarfod â’n anghenion corfforol ac ysbrydol.
Wythnos 3: i ystyried beth a olygir wrth adnabod Iesu yn Frenin arnom.
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Gofynnwch i’r plant pam fod bara’n bwysig?
1. Bwyd rhad - pawb yn medru ei brynu.
2. Adeiladu corff cryf.
3. Rhoi egni i’r corff.

Bwydodd Iesu dros 5000 o bobl unwaith, a
hynny gydag ond pum torth fechan (mwy na
thebyg eu bod tua maint rôl cyffredin) a dau
bysgodyn bychan. Ond, d’oedd dim angen iddo
boeni am y manylion hyn, roedd ganddo’r gallu
i gyflawni gwyrth am ei fod yn Fab Duw.

Adrodd a deall yr hanes
Darllenwch yr hanes gyda’ch gilydd o’r Beibl –
Ioan 6:1-15, neu gellwch wneud all-brint o’r
hanes o Beibl.net ( Atodiad 2).
Gall rhai o’r ieuenctid ddarllen y rhannau
gwahanol, Iesu, Philip, Andreas, yr adroddwr, y
dyrfa.

Naill ai
Trafodwch beth fyddai’r cymeriadau yn y stori
yn ei feddwl, (y dyrfa cyn ac ar ôl bwyta, y
disgyblion cyn ac ar ôl y wyrth, y bachgen, Iesu)
– defnyddiwch y lluniau yn Atodiad 3 gan
ychwanegu geiriau priodol uwchben y
cymeriadau.

Neu
Rhowch siâp person i bob plentyn (Atodiad 6).
Ar un ochr, ysgrifennwch yr hyn a ddysgwn am
Iesu yn yr hanes, e.e. ad 1, roedd Iesu yn medru
iachâu, ad 6 yr oedd yn profi’r disgyblion, ad 11
rhoddodd ddiolch am y bwyd, ad 14 tybiai’r bobl
ei fod yn broffwyd. Efallai y bydd yr ieuenctid yn
dechrau gweld pethau cyffredinol yn yr hanes,
e.e. fod Iesu yn garedig, yn rymus, yn
boblogaidd a.y.y.b.

Cymhwyso
  Os ydych wedi defnyddio’r siâp person yn y
cyflwyniad, gofynnwch i’r bobl ifanc ysgrifennu
atebion i’r cwestiynau canlynol ar ochr arall y
siâp. Os  ydych wedi defnyddio’r lluniau, cael yr

atebion yn barod i osod wrth ymyl llun Iesu. Bydd
angen digon o Feiblau i bawb gael gweld copi.
1. O ble ddaeth Iesu? Ioan 6 adnod 35  o’r nef
2. Pam ddaeth Iesu i’r byd? adnod 38  i wneud
ewyllys Duw
3. Pwy sy’n cael bywyd tragwyddol? adnod 40
y rhai sy’n gweld y Mab ac yn credu ynddo
4. Beth mae Iesu yn galw Duw? adnod  40  Fy
Nhad

Gofynnwch i’r bobl ifanc beth mae’r adnodau
yma yn ein dysgu am Iesu?

Edrychwch ar Ioan 10:30 “Myfi a’r Tad, un ydym.”

Gofynnwch i’r grþp os yw’r adnodau yn gymorth
i ni esbonio sut oedd Iesu yn medru cyflawni
gwyrthiau.
Dywedodd Iesu ei fod yn cyflawni gwyrthiau i
helpu’r bobl i gredu ynddo. Ar ôl gweld y wyrth
yma doedd dim amheuaeth ganddynt fod Iesu’n
berson arbennig iawn (Ioan 6 adnodau 14,15).
Roedd Iesu hefyd yn dangos ei gymeriad a
chymeriad ei Dad wrth gyflawni’r gwyrthiau.
Wrth adrodd yr hanes yma mae Mathew yn sylwi
ar dosturi yr Arglwydd Iesu dros y bobl â’u cleifion
(Mathew 14:14). Pa rinweddau personol  eraill
sydd yn cael eu hamlygu trwy wyrthiau eraill
Iesu?  e.e. beth am yr achosion o iachâu?

Mae’r gwyrthiau yn brawf i ninnau hefyd o rym
yr Arglwydd Iesu ac yn dangos i ni sut un ydi
Iesu.

Gweithgarwch ychwanegol:

Posau eraill:
1. Tynnwch lun naw o ddotiau mewn sgwâr,
gyda tair rhes o dri. Rhaid cysylltu y dotiau drwy
dynnu pedair llinell syth drwyddynt. Chewch chi
ddim codi’r pensil oddiar y papur. Mae’r ateb i’w
weld yma.

Oed 11 - 14
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15
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2. Rhowch ddeg darn arian ar siâp pyramid ar
fwrdd, fel isod. Drwy symud tri darn yn unig
gwnewch byramid sydd yr union ‘run fath ond
yn pwyntio i’r cyfeiriad arall. Mae’r ateb i’w weld
yma.

Gweddïo
Rhowch 2 gylch papur a beiro i bawb.
Os y gall Iesu gyflawni’r amhosibl, pam fod ein
disgwyliadau ni ohono mor gyfyng?
Pa fath o bethau ‘mawr’ mae Iesu am ei wneud
yn ein bywydau ni? Ym mywyd ein hardal? Ym
mywyd y byd? Ysgrifennwch eich syniadau ar y
cylch mawr.

Pa  bethau ‘bach’ ddylwn ni weddïo amdanynt?
Ysgrifennwch rhain ar y cylch bach. Efallai bydd
y grþp yn fodlon rhannu rhai o’u syniadau.
Treuliwch ychydig o amser yn meddwl a
gweddïo dros y syniadau.

   Wythnos 2

   I sylweddoli fod Iesu’n cyfarfod
   â’n hanghenion corfforol
   ac ysbrydol.

Cyflwyno’r thema
Ychydig am fara...
Casglwch gwahanol fathau o fara – mi fyddai’n
fantais i gael rhai sydd yn dod yn wreiddiol o
wahanol wledydd. Mi fyddech wedyn yn medru
cael cwis syml gan wahodd yr ieuenctid i ddyfalu
pa fara ddaw o ba wlad, neu rhoi prawf blasu
iddynt gan roi tamaid o bob torth a gofyn iddynt
ddyfalu o ba dorth ddaeth y darn.
Neu, defnyddiwch syniad o wythnos 1

Ydych chi’n cofio’r hanes yr wythnos diwethaf?
Beth wnaeth Iesu a oedd mor anhygoel? Sut
oedd Iesu’n  gallu cyflawni gwyrthiau? Ceisiwch
atgyfnerthu’r pwynt wnaed wythnos diwethaf
bod Iesu yn gallu cyflawni gwyrthiau am Ei fod
yn Fab Dduw - yn rhannu cymeriad a nerth Duw
y Tad.

Iesu yn cyrraedd fy anghenion
Dangoswch Ioan 6:35 iddynt wedi ei ysgrifennu
ar ddarn o A4. (Atodiad 5)
Beth a olygir gan Iesu wrth iddo ddweud ei fod
yn ‘fara’? Gadewch iddynt feddwl am hyn cyn
cynnig eu syniadau. Dylid nodi wrthynt yn syml,
yn yr un modd ac y mae’n amhosibl i ni fyw heb
fara, heb fwyd, ni allwn fyw yn iawn heb Iesu.
Rhaid wrth fwyd er mwyn i’n cyrff fyw a bod yn
iach, ac yn yr un modd, rhaid wrth Iesu os ydym
am adnabod iechyd a bywyd yn ein henaid. O

Oed 11 - 14
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15
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ystyried eich ieuenctid, efallai y bydd angen
esbonio fod gan bob person gorff, meddwl ac
ysbryd, a bod Iesu yn rhoi bywyd i’n hysbryd, a
phopeth sydd ei angen ar ein hysbryd.

Ar ddarn mawr o bapur gwnewch dair colofn. Ar
ben y golofn gyntaf ysgrifennwch, “Os medrwn
gael unrhyw beth yn y byd”. Gofynnwch i’r
ieuenctid am awgrymiadau, a d’oes dim
gwahaniaeth pa mor uchelgeisiol/gwirion yw’r
awgrymiadau.
Ar ben yr ail golofn ysgrifennwch, “Yr hyn sydd
yn rhaid i mi ei gael”. Eto, gofynnwch am
awgrymiadau. Tebyg y cewch amrywiaeth o
bethau angenrheidiol fel bwyd, dillad, diod,
cwmni, a rhai sydd yn fwy amheus, pêl-droed,
cerddoriaeth, ffôn symudol. Ysgrifennwch y cwbl
i lawr, a gallwch drafod wrth eu hysgrifennu, os
yw’n bosibl byw heb y gwrthrych yna.
Ar ben y drydedd golofn ysgrifennwch, “Y pethau
na allaf eu cael ond gan Iesu”.
Efallai y bydd y plant yn awgrymu pethau, megis
bod Iesu yn ffrind, gwrando gweddi, rhoi help.
Atgoffwch y plant am yr adnod. Mi fydd angen
pwysleisio na all ond Iesu roi bywyd i’n hysbryd.
Dim ond Iesu sy’n medru maddau, yn medru
glanhau ein calon. O wneud hynny, mae’n
medru rhoi llu o bethau eraill inni.
Darllenwch Galatiaid 6:22. Ewch drwy’r rhestr,
gan ofyn i’r ieuenctid os oes angen y pethau
hyn yn eu bywydau? Ymlaen llaw, mi fyddwch
hefyd wedi ysgrifennu naw dawn yr Ysbryd ar
bapur, a hynny ar ffurff hadau gwenith, ac ar y
goes, ysgrifennwch – “ Mae Iesu’n rhoi bywyd”.
Mi fydd angen dwy ddeilen arnoch hefyd – ar y
naill ysgrifennwch, “maddeuant” ac ar y llall “y
groes”.

Defnyddiwch y darlun i bwysleisio’r gwirionedd
am Iesu – bara’r bywyd. Rhowch y goes yn ei
lle yn gyntaf, gan esbonio oherwydd i Iesu farw
ar y groes, gall faddau i ni gan roi bywyd i’n
hysbryd (gosod y dail). Mi ddaw ei Ysbryd Glân
i fyw ynom gan roi popeth sydd ei angen i ni,
a’n gwneud yn debyg i Iesu, (gosod hadau’r
gwenith). Gweler Atodiad 7.

Gweddïo
Diolchwch i Dduw am gyfarfod â’n hanghenion
dyddiol. Gofynnwch iddo am ddangos yr
anghenion ysbrydol sydd gennym, anghenion
na all neb na dim ond Iesu gyfarfod â hwy.

Gweithgarwch
Gwneud cerdyn i roi mewn llyfr, gan ddefnyddio
darlun o’r gwenith gyda’r adnod ar y cefn.
Gallwch gael stribedi o gerdyn gwyrdd a gludo
stribedi o bapur ‘cartref’ ar ben y cerdyn (ar gael
o siopau gwerthu deunydd ysgrifennu).
Ysgrifennwch yr adnod ar y cefn, ac yna gludo
coesyn gwenith ar y pen (gallwch gael y rhain o
siop flodau).
Neu, gellwch wneud copi o’r eglureb/darlun a
ddefynyddiwyd wrth adrodd a chymhwyso’r stori,
ar gerdyn lliw, gyda’r adnod ar y cefn.

   Wythnos 3

   I ystyried beth y mae’n ei olygu i
   gael Iesu yn Frenin arnom.

Cyflwyno’r thema
Petawn yn frenin am ddiwrnod
Gwnewch siâp coron syml, a heriwch yr

Oed 11 - 14
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ieuenctid i feddwl beth fyddent yn ei wneud o
gael y cyfle i fod yn Frenin/Brenhines am
ddiwrnod. Yn eu tro, gallant gyflwyno eu
syniadau ar ffurff araith tra’n gwisgo’r goron!!
Oedd yna bethau cyffredin/gwahanol yn yr
areithiau?

Iesu – y Brenin
Trafodwch rôl Brenin. Rhowch ddarn o bapur a
llun coron arno (neu gellir gwneud un ar gyfer
pawb).
Beth yw nodweddion brenin da? Beth mae
brenin yn gorfod ei wneud? Trafodwch bethau
fel gwneud gorchmynion, rheolau, edrych ar ôl
pobl, rhai cefnog/tlawd, gosod esiampl, arwain
ei fyddin i frwydr a.y.y.b. Y brenin yw y person
mwyaf dylanwadol yn y wlad – y bos! Aeth y
grym yn ormod i nifer o frenhinoedd, a bu llawer
un yn llym, gan wirioni ar eu grym.
Ysgrifennwch y rhinweddau o amgylch y siâp
wrth i chwi eu trafod.
Edrychwch ar Ioan 6:15. Roedd llawer yn y dyrfa
eisiau i Iesu fod yn Frenin, gan gredu y byddai’n
di-sodli grym y Rhufeiniaid. Fe ddaeth Iesu i fod
yn frenin, ond nid brenin fel hyn. Tynnwch lun
siâp calon, gan esbonio fod Iesu am fod yn frenin
yn ein calonnau- mae am fod yn frenin yn ein
bywydau, y bos!!! Mae am i ni wrando arno,
gwrando ar ei orchmynion, ei reolau. Brenin
cariad yw Iesu, a’i ddymuniad yw bod yn frenin
sydd yn rheoli ynom drwy ei gariad, gan wneud
yr hyn sydd yn llesol inni bob amser..
Wrth wahodd Iesu i’n bywydau yr ydym yn dod
yn aelodau o’i ‘deyrnas’. Enw arall ar deyrnas
Iesu yn y byd, yw ei eglwys.

Byw i blesio fy mrenin

Beth yw fy nghryfderau? Pa sgiliau sydd gennyf?

Rhowch ddarn o bapur i bob un gyda llinell i
lawr y canol, gan ofyn iddynt restru eu sgiliau,
a’r hyn y maent yn medru eu gwneud yn dda.
Mae’n bwysig dweud wrthynt na fydd neb yn
gweld y rhestr, nac yn gofyn beth sydd ar y
papur. Efallai y bydd angen cymorth arnynt.

Gellwch ofyn cwestiynau fel – ‘Beth fyddwch yn
ei wneud yn eich amser sbâr? Oes angen sgil i
wneud hyn? Beth sydd yn gwneud ffrind da?
Oes gennych chi y rhinweddau yma? Beth, yn
ôl eich rhieni/athrawon/ffrindiau yw eich
rhagoriaethau? Byddwch yn barod i awgrymu
atebion, e.e. ‘rwy’n gwybod dy fod yn bêl-
droediwr da, dwi’n gwybod dy fod yn medru
coginio a.y.y.b.
Ar ôl rhoi cyfle digonol, esboniwch fod gan bawb
rhywbeth y medrant ei ddefnyddio i helpu eraill
– gall hyn fod yn sgil, yn rhywbeth y byddwn yn
mwynhau ei wneud, neu yn rinwedd arbennig
yn ein cymeriad.
Mae Iesu am i ni ddefnyddio y cyfan sydd
gennym i gynorthwyo eraill, hyd yn oed os y
byddwn yn meddwl mai ychydig sydd gennym
– yr un peth â’r bachgen gyda pum torth fach a
dau bysgodyn. Gall Iesu wneud rhywbeth
rhyfeddol gyda’r ychydig sydd gennym, ac os
yw Iesu yn frenin yn ein bywydau, mi fyddwn
am iddo ddefnyddio ein doniau, defnyddio ein
sgiliau i helpu eraill. Yn yr ail golofn ceisiwch
feddwl am ffyrdd y medrwch ddefnyddio’r sgil/
talent er lles rhywun arall.

Gweddïo
Gallwch arwain yr ieuenctid i weddi dawel, neu
weddïo drostynt, gan ofyn i Dduw ein
cynorthwyo i fyw bywyd sydd yn ei blesio, i
ddefnyddio ein doniau i gynorthwyo eraill.

Gweithgarwch

Gwneud popcorn!
Rhaid ceisio benthyg peiriant gwneud popcorn
– maent yn syml iawn i’w defnyddio. Os na
fedrwch gael hyd i un, gellir defnyddio sosban.
Gellir prynu y ‘popping corn ’ o arch-
farchnadoedd neu o siopau bwyd iach.
Esboniwch sut mae rhywbeth bach yn medru
cynhyrchu rhywbeth arbennig!

Oed 11 - 14
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ATODIAD 1
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Bwydo’r pum mil                 www.beibl.net

Beth amser ar ôl hyn, croesodd Iesu i ochr draw Llyn
Galilea (hynny ydy, Llyn Tiberias). Aeth tyrfa fawr o bobl
ar ei ôl am eu bod wedi gweld yr arwyddion gwyrthiol o
iachâu pobl oedd yn sâl. Dringodd Iesu i ben y bryn, ac
eistedd yno gyda’i ddisgyblion. Roedd Gþyl y Pasg (un o
þyliau’r Iddewon) yn agos.
Pan welodd Iesu dyrfa fawr yn dod tuag ato, gofynnodd i
Philip, “Ble dyn ni’n mynd i brynu bwyd i’r bobl yma i gyd?”
(Roedd eisiau gweld beth fyddai ymateb Philip, achos
roedd Iesu’n gwybod beth oedd e’n mynd i’w wneud).
Atebodd Philip, “Byddai angen ffortiwn i brynu digon o
fwyd i bob un ohonyn nhw gael tamaid bach!”
Yna dyma un o’r disgyblion eraill, Andreas (brawd Simon
Pedr), yn dweud, “Mae bachgen yma sydd â phum torth
haidd a dau bysgodyn bach ganddo. Ond dydy hynny
fawr o werth gyda cymaint o bobl!”
Dywedodd Iesu, “Gwnewch i’r bobl eistedd.” Roedd digon
o laswellt lle roedden nhw, a dyma’r dyrfa (oedd yn
cynnwys tua pum mil o ddynion) yn eistedd. Yna,
cymerodd Iesu y torthau, ac ar ôl dweud gweddi o ddiolch,
eu rhannu i’r bobl oedd yn eistedd. Yna, gwnaeth yr un
peth gyda’r pysgod, a chafodd pawb cymaint ag oedd
arnyn nhw eisiau.
Ar ôl i bawb gael llond eu boliau, dywedodd Iesu wrth ei
ddisgyblion, “Casglwch y tameidiau sydd dros ben.
Peidiwch gwastraffu dim.” Felly dyma nhw’n eu casglu a
llenwi deuddeg basged gyda’r tameidiau o’r pum torth
haidd oedd heb eu bwyta.
Ar ôl i’r bobl weld yr arwydd gwyrthiol hwn, roedden nhw’n
dweud, “Mae’n rhaid mai hwn ydy’r Proffwyd ddwedodd
Moses ei fod yn dod i’r byd.” Gan fod Iesu’n gwybod eu
bod nhw’n bwriadu ei orfodi i fod yn frenin, aeth i ffwrdd i
fyny’r mynydd unwaith eto ar ei ben ei hun.

Atodiad 2
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15
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ATODIAD 3
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Atodiad 4
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15

Gwir neu gau?

Rhowch     neu        yn y blwch
sydd wrth ymyl pob brawddeg

Nid oedd Iesu’n defnyddio plant bach i’w helpu

Daeth merch fach â basged at Iesu

Yn y fasged roedd pum pysgodyn a dwy dorth

Roedd pum mil o bobl yn ormod i roi bwyd iddynt.

Diolchodd Iesu am y bwyd

Roedd deuddeg basged o fwyd ar ôl.

Roedd rhai pobl wedi mynd adref heb gael digon o fwyd.

Mae Iesu yn Arglwydd sy’n ein caru.

Mae Iesu yn rhoi popeth sydd ei angen arnom ni.

Rydym yn medru helpu Iesu heddiw.
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Yna dyma Iesu yn
datgan, ‘Fi ydy’r bara
sy’n rhoi bywyd. Bydd
pwy bynnag ddaw ata i
ddim yn llwgu, a fydd
pwy bynnag sy’n credu
ynof fi ddim yn sychedu.’

Ioan 6:35

Gwn dy fod yn gallu
gwneud popeth,
ac nad oes dim yn
amhosibl i Ti.

Job 42:2

Atodiad 5
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15
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Atodiad 6
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Atodiad 7
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Mae’n eiddo i mi - mae’n eiddo i Ti!
Defnyddio ein doniau yng ngwasanaeth Duw

Mae’r rhan gyntaf o’r gwasanaeth yn rhoi cyfle i’r plant gymryd rhan gan ddefnyddio pethau
mae’n nhw wedi 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?

Croeso, gweddi fer,  ac  emyn

Cyflwyno’r hanes:
Byddai’n braf cael rhywun i egluro bod y gwasanaeth yn deillio o waith yr Ysgol Sul, am hanes
Iesu yn bwydo’r Pum Mil.

Darlleniad
Gallwch ddefnyddio y sgript o’r wers, y darlleniad o beibl.net, neu y darlleniad gyda meim (gall rhai
o’r plant ddarllen ac eraill feimio)

Sgetsus - o’r wers
Cofiwch gyflwyno’r sgetsus, gan egluro beth ydy neges y cyflwyniad a’r cysylltiad gyda’r hanes.

Plant iau i ganu / adrodd

Gweddïau o ddiolch
Y rhai sydd wedi cael eu hysgrifennu ar siapiau bara a physgod. Dangos y poster .

Cân gan y plant
Os nad ydych wedi cael cyfle i ddysgu’r gân, “Mi gamaf’ mlaen” (o’r llyfr Tyrd i Ddathlu), beth am ei
ddysgu yn y Gwasanaeth?

Cyflwyno’r thema 1- “Mae’n rhaid dilyn y rysáit!”
Sgwrs i gyflwyno’r syniad ein bod i gyd yn bwysig yng ngwaith Duw.

Dilyn y Rysáit
Byddwch angen Beibl, bisged neu ‘cookie’ ar gyfer bob plentyn, cynhwysion ar gyfer y bisgedi,
bagiau bwyd, pob un yn cynnwys un o’r cynhwysion a geir mewn rysáit bisged; blawd, halen, powdr
coginio, fanila, menyn, siwgr brown, siwgr gwyn, powdr coco a þy wedi ei dorri.
Byddwch yn ofalus i beidio gadael i’r plant weld y bisgedi nes y diwedd!

Mae gen i ychydig o bethau diddorol heddiw. Edrychwch ar y bagiau bwyd hyn. Pwy all ddyfalu
beth sydd yn y bag yma?
Dangoswch pob bag yn ei dro, a gadewch i’r plant ddyfalu beth sydd ynddynt. Dywedwch beth sydd
yno os nad ydynt yn medru dyfalu.

Gwasanaeth Teuluol
Porthi’r  5000  Ioan 6: 1-15
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Beth feddyliwch y defnyddir rhain i wneud?
Coginio.

Pam fod gen i’r cynhwysion hyn, ac nid rhai gwahanol?
Maent yn gwneud rhywbeth o’u cymysgu â’u gilydd.

Pwy all ddyfalu beth sydd yn cael ei wneud wrth gymysgu’r holl gynhwysion hyn?
Gadewch iddynt ddyfalu nes y bydd rhywun yn dyfalu’n gywir, neu’n cael ateb agos.

Iawn, dyma’r cynhwysion ar gyfer bisgedi. Oes unrhyw un yn hoffi bisgedi? Fi hefyd, beth am
i ni flasu’r cynhwysion i weld os yw’r bisgedi am fod yn flasus. Oes rhywun am fy helpu?
Gofynnwch i’r plant a wyddoch fydd yn cyd-weithio’n dda i roi bys yn y cynhwysion a’u blasu. Peidiwch
a defnyddio’r þy, gan ddweud:
Dydi’r þy yma ddim yn flasus i’w fwyta heb ei goginio. Wnawn ni ddim blasu hwn am ein bod
yn gwybod na fydd yn flasus.
Rhowch bob bag i’r ochr wedi i’r plant eu blasu.

Sut flas oedd ar y Fanila?
Beth am y powdr coginio?
Y powdr coco?
Y blawd?
Y menyn?
Y siwgr?
Yr halen?

Wnaeth y rhan fwyaf flasu’n dda, neu oedd rhai ddim yn flasus? Ddim yn flasus?  Pam? Mae
pawb yn hoffi bisgedi.
Dydi’r bwyd yn y bagiau ddim yn fisgedi eto, nac ydynt? Dim ond y cynhwysion i wneud bisgedi
ydyn nhw. Cyn i ni gael bisgedi, rhaid i ni gymysgu’r holl gynhwysion â’u coginio.

Beth fyddai’n digwydd os y buasem yn cymysgu popeth at ei gilydd, ond yn anghofio am yr
wyau a’r blawd?
Fyddai’r bisgedi ddim yn flasus, byddent yn torri’n ddarnau neu gyda blas drwg arnynt.)

Beth os y byddem yn gadael un o’r cynhwysion, sydd ddim yn cael ei ddefnyddio rhyw lawer
yn y rysáit?
Fyddai’r bisgedi ddim ar eu gorau, heb flas llawn.

Fe fyddem yn medru coginio’r bisgedi yn y ffordd yna, ond heb yr holl gynhwysion, fydden
nhw ddim mor flasus. Mae’r Beibl yn dweud fod Duw yn rhoi doniau a sgiliau arbennig i bob un
ohonom. Mae Duw’n galw’r rhain ‘ei roddion Ef’ i ni. Mae’r rhoddion hynny fel ein cynhwysion
ni. Efallai dy fod ti’n fenyn a finnau’n flawd, neu ti’n halen neu siwgr.

Ydy ein cynhwysion ni yn blasu’n well ar wahân neu gyda’i gilydd?
Gyda’i gilydd.

Gwasanaeth Teuluol
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Gwrandewch beth ddywedodd Paul yn 1 Corinthiaid 12:12.

Darllenwch yr adnod o’r Beibl a dangoswch yr adnod ar bapur mawr neu daflunydd.
Nawr, gadewch i ni roi ein cynhwysion yn yr adnod. “Mae’r bisged yn un uned er bod iddo lawer
o gynhwysion gwahanol, ac mae’r holl gynhwysion gwahanol gyda’i gilydd yn gwneud un bisged.
Dyna’n union sut mae hi gyda phobl y Meseia.”

Mae Duw am i ni ymuno gyda phobl eraill sydd yn Ei garu, i helpu a gwasanaethu eraill. Byddem
yn gwneud hyn ein hunain, ond beth sy’n blasu orau, y cynhwysion yn unigol (dangos y bagiau)
neu’r holl gynhwysion gyda’i gilydd i wneud bisged? Pa bynnag rodd sydd gennych gan Dduw,
mae bob amser i’w cymysgu gyda rhoddion sydd gan eraill.

Gadewch i ni weddïo, a gofyn i Dduw ein helpu i weithio gyda’n gilydd i’w wasanaethu Ef.
O Dduw, rydym ni’n dy garu Di, ac am fod yn gynhwysion yn Dy waith. Cymysga ni at ein
gilydd yn y ffordd gywir i ni gael dy wasanaethu. Yn enw Iesu, Amen.

Ydych chi eisiau bwyta’r cynhwysion? (Dangos y bagiau) neu un o’r bisgedi?
Rhannwch y bisgedi i’r plant

Dysgu’r adnod : 1 Corinthiaid 12:12

“Mae’r corff yn uned er bod iddo lawer o rannau gwahanol, ac mae’r holl rannau gwahanol
gyda’i gilydd yn gwneud un corff. Dyna’n union sut mae hi gyda phobl y Meseia.”

Ysgrifennwch yr adnod yn fawr gan ddefnyddio sawl tudalen a gofyn i rai o’r plant eu dal.
Esboniwch ystyr yr adnod a darllen drosti sawl gwaith. Wedyn, tynnwch 1 tudalen i lawr ac
ail-adrodd yr adnod. Ail-adroddwch hyn nes bod pob tudalen o’r golwg ac mae’r plant yn gallu
adrodd yr adnod heb ei gweld o gwbl - anogwch y gynulleidfa i ymuno!
Cysylltwch yr adnod gyda’r hanes drwy siarad am barodrwydd y bachgen i rannu ei fwyd gyda
Iesu. Meddyliwch am y wyrth rhyfeddol a gyflawnodd Iesu wrth dderbyn y bara a’r pysgod.
Gwnewch y pwynt fod Iesu yn gallu cyflawni gwyrthiau heddiw os ydym yn barod i roi beth sydd
gyda ni iddo.
Byddai’n dda rhannu hanes cyfoes o bobl yn gwasanaethu Duw, yn y wlad hon neu dramor.

Beth am wahodd rhywun i siarad o fudiad elusennol, neu ddangos lluniau un o brojectau Cymorth
Cristnogol neu Tearfund?

Beth yw fy noniau?
Rhowch siâp colomen i bawb i ysgrifennu arnynt yr hyn y maent yn ystyried yw eu doniau -
byddwch yn eu ddefnyddio nes ymlaen yn y Gwasanaeth.

Emyn / cân

Gwasanaeth Teuluol
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Cyflwyno thema 2 “Dydy fy nhorts i ddim yn gweithio!”
Sgwrs i gyflwyno’r syniad bod rhaid cael nerth yr Ysbryd Glân i gyflawni bwriadau Duw yn ein
bywyd, wedi ei seilio ar Actau 1:8.

Wrth inni geisio defnyddio’n doniau gwahanol, mae angen eu defnyddio gyda’n gilydd, ond ar yr
un pryd, mae angen inni gael nerth i wneud hynny. Yr Ysbryd Glân sy’n ein cynorthwyo i wneud y
gorau o’r hyn y mae Duw wedi ei roi inni, ac i wneud hynny gyda’n gilydd.

Offer – Torts gyda batri ar wahân; yr adnod, Actau 1:8, yn barod i ddangos (ar bapur mawr,
Taflunydd, PowerPoint)

Dangoswch y torts,gan ofyn i’r plant faint ohonynt sydd â un tebyg eu hunain.Gallwch adrodd
hanesyn amdanoch yn blentyn yn defnyddio torts ar wahanol achlysuron, e.e. gallwch fod wedi ei
ddefnyddio i ddarllen yn y nos o dan y blancedi; ei ddefnyddio wrth wersylla; ei ddefnyddio wrth
gynorthwyo adref a.y.y.b.

Trowch y torts ymlaen, gan nodi nad yw’n gweithio. Gadewch i un neu ddau o’r plant archwilio’r
torts. Esboniwch bod dim ond dwy broblem sydd fwyaf tebygol, fel arfer: naill ai nid yw’r bylb yn
gweithio neu d’oes yna ddim batri. Nodwch fod bylb yn y torts ac ei fod yn edrych yn un cyfan.
Wrth ddweud hyn, ewch ymlaen i ddweud bod Duw, wrth iddo ein creu, wedi rhoi dawn neu dalent
i bob un ohonom – yn debyg i’r bylb. D’oes yna ddim byd yn bod ar waith Duw, ac nid yw wedi
gadael neb heb ddawn. Bwriad Duw yw inni ddefnyddio ein doniau er lles pobl eraill. Yn y ffordd
yma rydym yn dod â goleuni i fywydau eraill.

Erbyn hyn, dylai’r ymchwilwyr fod wedi darganfod nad oes yna fatri yn y torts. Gallwch estyn y batri
a’i osod yn y torts.

Mae’r Beibl yn sôn ein bod yn debyg i’r torts yma, a’r Ysbryd Glân yw’r batri. Yr Ysbryd Glân sydd
yn ein galluogi ni i ddangos Iesu i eraill, i siarad amdano, i sôn am Ei gariad, i ddisgleirio. Ni all
torts weithio ar ei ben ei hun, ac er bod yna fylb, mae’n rhaid cael batri hefyd.

Dangoswch yr adnod a’i ddarllen gyda’r plant.
Yn yr adnod yma mae Iesu yn addo y bydd deubeth yn digwydd pan ddaw’r Ysbryd Glân. Bydd ei
ddilynwyr yn derbyn nerth a byddwn yn dystion- pobl sy’n siarad wrth eraill am Iesu. Dyma beth
sydd yn gwneud inni ddisgleirio dros Iesu a gyda’n gilydd, gallwn ddod â llawer o oleuni i mewn i
fywydau plant eraill a phobl yn ein pentref/tref/ardal/gwlad/byd.

Cymhwyso i’r oedolion – os dymunent

Gweddi dawel gan ddefnyddio’r siâp colomen – gwahoddwch y gynulleidfa i edrych ar eu
colomen gan ofyn i Dduw i ddangos sut allwn ddefnyddio ein talentau er lles pobl eraill. Annogwch
y gynulleidfa i ofyn am gymorth yr Ysbryd Glân i ddefnyddio’r doniau y mae Duw wedi’u rhoi, fel
byddwn yn disgleirio dros Iesu ac yn denu eraill ato.

Emyn/cân: Awgrymiadau o Emynau/Caneuon
Caneuon Ffydd Rhifau 54, 145, 868, 869, 871; Tyrd i Ddathlu Rhifau 14, 21, 15
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