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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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Cyflwyniad i’r athro: Teulu Newydd Ruth

Mae’r llyfr hwn yn dwyn ei deitl o’i brif gymeriad, ac yn hanes am ffydd a chariad. Daw’r hanes o’r un
cyfnod â Gideon, sef cyfnod y Barnwyr, gyda’r tlodi moesol ac ysbrydol oedd yn tystio i grwydro pobl
Dduw oddi wrtho.

Mae’r hanes yn cychwyn yn ystod y newyn ddaeth i Fethlehem, ac yn troi o amgylch teulu Naomi
oedd wedi ymdrechu i ddianc rhag effeithiau’r newyn hwnnw, gan fynd i wlad Moab. Maent yn eu tro yn
cyfarfod â throeon garw, gyda Naomi yn colli ei gþr, ac yna ei dau fab. Er hynny, mae un o’i ferched
yng nghyfraith, Ruth, yn penderfynu dychwelyd gyda hi i Fethlehem wrth iddynt glywed fod y newyn
drosodd. Mae cyffes ffydd, ac ymrwymiad Ruth yn un o’r rhai mwyaf clir yn yr Ysgrythur. Mae ei bywyd
yn esiampl inni, ac yn ein galw i ymrwymo ein hunain i’r Arglwydd Iesu ac i wneud ei ewyllys, doed a
ddelo.

Drwy’r hanes, esbonnir hefyd linach Dafydd, a thrwy hynny, cawn olwg ar linach Iesu, a oedd o
ran cnawd yn ‘Fab Dafydd’. Ond ceir yma lawer iawn mwy na hanes, oherwydd yn y tudalennau hyn
cawn olwg ar ragluniaeth Duw, yn arbennig yn y modd y mae’n gofalu ac yn arwain Ruth a Naomi.

O fewn y llyfr, cawn gysgod prydferth o’r Arglwydd Iesu Grist, ein Prynwr, a hynny yng
nghymeriad Boas. Roedd Boas yn barod i dalu pris digonol i ‘brynu’ Naomi, Ruth a’u heiddo, yn yr un
modd, mae Iesu, drwy roi ei fywyd, yn barod i dalu’r pris i’n prynu ninnau o ganlyniad i’n pechod, a
dyled ein pechod.

Byddwn yn treulio ychydig o amser gyda’r ieuenctid yn edrych ar yr egwyddor o ‘wasanaethu’,
gan bwysleisio cariad a gofal Iesu, yn arbennig yn y cysgod o hynny a welir yng nghymeriad Boas.
Mae’n briodol hefyd i ddelio gyda’n hymateb i ffoaduriaid, gan fod teulu Naomi yn ffoaduriaid a Ruth yn
un a oedd wedi ymfudo i wlad a diwylliant dieithr.

Parheir i ddatblygu’r thema yn y gwasanaeth teuluol, gan hyderu y caiff bob un ohonom ein
hysbrydoli i ddangos trugaredd mewn ffyrdd ymarferol. Byddwn yn edrych ar waith un eglwys yn
arbennig yn y maes hwn, sef eglwys Ffordd Tredegar yng Nghaerdydd.

Esiamplau i ddilyn - mae hyn yn crynhoi’r gyfres hon ar Ruth: esiampl o gariad, gofal ymarferol,
ymrwymiad a ffydd. Esiamplau o waith grasol Duw ym mywydau pobl gyffredin. Gweddïaf y byddwn i
gyd yn adnabod grym Duw ar waith yn ein bywydau, yn ein galluogi i ddilyn yr esiamplau hyn ein
hunain, fel y bydd ein bywydau ni yn eu tro yn esiampl i’r plant a’r ieuenctid y mae Duw wedi ymddiried
i’n gofal.

Hanes Ruth: Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant:  Rhif 18 tud.164
Beibl Lliw y Plant
Beibl Lliw y Teulu
Y Beibl Graffig

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 2: stori 5

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

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

Rhestr Adnoddau

Llyfrau stori

Ruth a Naomi
Cyfres Gair a Gweddi
Pris 60c

Ruth
Cyfres Pysgodyn Bach
Pris 35c

Rwth
Cyfres Testament
Pris £4.99



Teulu Newydd Ruth  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2007 5

Oed Meithrin – 5
Teulu Newydd Ruth: Llyfr Ruth

AMCANION
I ystyried gofal Ruth dros Naomi

I weld darpariaeth Duw dros Ruth drwy ei theulu newydd

1. GALLAF HELPU
Dangoswch luniau Atodiad 1 i’r plant, os yn
bosibl, wedi’u chwyddo a’u lliwio. Byddwch
angen wynebau hapus i ludo ar y lluniau –
cewch wneud rhai eich hun neu eu prynu.
Trafodwch yr hyn y mae’r plant yn y lluniau yn
ei wneud a gofynnwch i’r plant a ydynt yn helpu
yn yr un modd adref/yn yr ysgol/meithrinfa.
Gadewch i’r plant gymryd wyneb hapus a’i ludo
wrth y llun sydd yn  berthnasol iddyn nhw. Pa
bethau eraill fydd y plant yn gwneud i helpu?
Esboniwch wrth y plant fod y wraig yn yr hanes
gwir o’r Beibl heddiw wedi cael gwaith anodd
i’w wneud er mwyn helpu ei theulu ond roedd
hi’n fodlon ei wneud er mwyn gofalu am y teulu.

2. HELPWYR HAPUS?
Casglwch ddigon o eitemau i ddefnyddio wrth
chwarae. Er enghraifft, lliain bwrdd, cyllyll, ffyrc,
llwyau, cwpanau plastig i osod y bwrdd yn
barod am bryd o fwyd; tegan haearn smwddio,
dillad i smwddio a hangers; powlen golchi llestri
a llestri plastig i olchi; can dyfrio; dwster; bocs
o deganau i ddidoli. Gofynnwch i’r plant a yw
mam/dad/nain yn gofyn am eu help ambell
waith? Ydyn nhw’n mwynhau helpu? Gadewch
i’r plant gymryd tro i chwarae gyda’r gwahanol
eitemau – gan esgus eu bod yn helpu adref.
Dywedwch wrth y plant pa mor bwysig yw hi
ein bod yn helpu ein teulu adref a bod hyn yn
gwneud Iesu yn falch iawn.
Esboniwch wrth y plant fod y wraig yn yr hanes
gwir o’r Beibl heddiw wedi cael gwaith anodd
i’w wneud er mwyn helpu ei theulu ond roedd
hi’n fodlon ei wneud er mwyn gofalu am y teulu.

3 . DYMA FY NHEULU
Gofynnwch i’r rhieni ddanfon ffotograff o’r teulu
i’r Ysgol Sul.  Os yn bosibl, byddai llun 20cm x
10cm yn ddelfrydol, a gallwch ei ddefnyddio
yn un o’r crefftau. Edrychwch ar y lluniau
gyda’ch gilydd gan adael i’r plant esbonio pwy
sydd yn y llun. Dylid cael amrywiaeth o
ffotograffau o’ch teulu i ddangos i’r plant.
Byddai’n braf petaent mewn albwm – gwnaiff
un a wnaed gartref y tro yn iawn!
Esboniwch wrth y plant bod Duw wedi ein rhoi
mewn teuluoedd fel y byddwn yn derbyn cariad
a gofal.  Mae’r hanes gwir o’r Beibl heddiw yn
sôn am deulu arbennig a oedd yn caru Duw.

4. AMSER LLOFFA
Byddwch angen bagiau papur, tywysennau
grawn allan o bapur, tywysennau go iawn(ar
gael o siop grefft neu siop flodau), ychydig o
flawd a gwahanol grawnfwydydd.
Dywedwch wrth y plant eu bod yn ffermwyr
heddiw, yn mynd allan i’r cae i gasglu’r grawn.
Gwasgarwch y tywysennau papur o amgylch
yr ystafell a rhowch bag papur i bob plentyn er
mwyn casglu’r grawn. Ar ôl gasglu’r grawn
siaradwch â’r plant am yr hyn sy’n digwydd
wedyn – mae’r grawn yn cael ei falu er mwyn
cynhyrchu blawd ac mae’r blawd yn cael ei
ddefnyddio er mwyn gwneud pob math o
fwydydd. Dangoswch y gwahanol fwydydd gan
ofyn pwy sy’n hoffi’r gwahanol bethau.
Esboniwch fod ein stori wir o’r Beibl heddiw yn
sôn am wraig dlawd  a weithiodd yn galed iawn
i gasglu grawn er mwyn i’w theulu gael bwyd,
a sut y gofalodd Duw amdani mewn ffordd
arbennig.

AMSER CHWARAE
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Oed Meithrin – 5
Teulu Newydd Ruth: Llyfr Ruth

AMSER STORI

Defnyddiwch llyfr stori Beiblaidd i gyflwyno’r
stori – gweler y dudalen Adnoddau. Cofiwch
adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun
tra’n edrych ar y lluniau. Dewisiwch un o’r
syniadau canlynol i atgyfnerthu’r hanes neu
i gyflwyno’r stori, os oes well gennych.

1. Defnyddio albwm ffotograffau
Defnyddiwch y lluniau o deulu Ruth,
Atodiad 2. Torrwch y lluniau allan, wedi’u
chwyddo os yn bosibl, a’u gludo yn yr
“albwm” – eto, bydd un a wnaed adref yn
gwneud y tro yn iawn, gwnewch lyfr gyda
phapur wedi’i blygu ac ychwanegwch glawr
lliwgar yn dangos y geiriau “Albwm
Ffotograffau.”  Defnyddiwch yr albwm i
adrodd hanes Naomi a Ruth.

2. Defnyddiwch bypedau
Bydd rhaid cael amser crefft yn gyntaf er
mwyn defnyddio’r syniad yma. Ar ôl creu’r
pypedau (gweler Amser Crefft 3) gall y plant
ddefnyddio’u pypedau wrth i chi adrodd yr
hanes, gan gopïo’r symudiadau y byddwch
chi’n eu gwneud.
Pwysleisiwch wrth adrodd yr hanes ofal
Ruth dros Naomi gan ei bod yn un o’r teulu
a gofal Boas dros Ruth, Naomi ac Obed.

AMSER CREFFT

1. Gwneud bara
Defnyddiwch becyn o gymysgedd parod a
gadewch i’r plant ffurffio torth fechan.
Sgwrsiwch am y modd casglodd Ruth y
grawn er mwyn iddi hi a Naomi cael blawd i
wneud bara. Neu, paratowch amrywiaeth o
rawnfwydydd i’r plant eu blasu e.e.
cacennau, bisgedi, cracyrs, ffyn bara.
Cofiwch fod yn ymwybodol o alergeddau a
glanweithdra.

2. Creu ffrâm i ddal ffotograff o’r teulu
Copïwch Atodiad 3 i gerdyn maint A4, un ar
gyfer pob plentyn a’i blygu yn ei hanner.
Torrwch allan y petryal canolog. Addurnwch
y ffrâm gyda sticeri, siapau lliwgar, darnau
bach o basta, paent bys. Os ydy’r plant wedi
dod â ffotograff gyda nhw gallwch ei ludo tu
mewn.

3. Creu pypedau
Defnyddiwch  y templedau o Atodiad 4.
Byddwch angen tiwbiau cardfwrdd, papur
lliwgar/lapio, glud, darnau bach o ddefnydd,
bandiau elastig, rhuban. Torrwch allan y
wynebau, un i bob plentyn. Torrwch y
tiwbiau hyd nes eu bod tua 10cm o hyd a’u
gorchuddio gyda’r papur. Dyma gorff y
pyped. Lliwiwch wynebau’r pypedau a’u
gludo ar y corff. Gwnewch wisg pen iddynt
gyda’r defnydd, bandiau elastig a’r rhuban.
Gadewch i’r plant chwarae gyda’r pypedau
a’u defnyddio wrth i chi adrodd yr hanes.

4. Defnyddiwch un o’r taflenni gwaith
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Oed Meithrin – 5
Teulu Newydd Ruth: Llyfr Ruth

Awgrym am ddefnydd o’r adnoddau.
Cofiwch am y taflenni gwaith.

Wythnos 1
Amser Chwarae 1
Amser Stori – llyfr Storïau
Crefft 1
Cân

Wythnos 2
Amser Chwarae 3
Amser Stori 1
Crefft 2
Rhigwm

Wythnos 3
Crefft 3
Amser Stori 2
Gweddi 1
(Amser Chwarae 1/2)

AMSER CANU A GWEDDÏO

Cân
(I’r dôn “Ble mae Daniel?”)
Rwy’n hoffi, Rwy’n hoffi,
Helpu Mam, Helpu Mam,
I dacluso, I dacluso,
O mae’n hwyl i fod yn garedig.
Ail adrodd gan ofyn i’r plant awgrymu pwy
gallent eu helpu ac i wneud beth?

Rhigwm
Defnyddiwch y syniad yma os bydd y plant
wedi dod a lluniau o’u teuluoedd.
Rwy’n eu caru nhw
gan bwyntio at y llun
Mae nhw’n fy ngharu i
gan bwyntio at  eu hunain
Diolch Dduw am fy nheulu i
gan guro dwylo i draw y geiriau a neidio i
fyny ac i lawr

Gweddïau
1. Paratowch amlinelliad syml o dÿ i
ddangos i’r plant, ac esboniwch wrthynt
eich bod yn mynd i ddiolch i Dduw am ein
teuluoedd. Dywedwch “Diolch Dduw am
deulu......(Rhowch enw un o’r plant), a
gadewch i’r plant ddweud enwau’r bobl sy’n
byw gyda nhw. Ail adrodd hyd nes eich bod
wedi gweddïo dros deulu pob un. Gallwch
gyfeirio at aelodau o’n teuluoedd nad ydynt
yn byw yn yr un tÿ â ni a gweddïo drostyn
nhw hefyd.

2. Os ydy’r plant wedi dod â ffotograff o’r
teulu, gallwch edrych arnynt a diolch i Dduw
am y bobl yn y lluniau.

AMSERLEN
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Taflen 1
Teulu Newydd Ruth: Llyfr Ruth

Diolch Dduw am fy nheulu

Tynnwch lun pawb sy’n byw yn eich tÿ chi.
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Taflen 2
Teulu Newydd Ruth: Llyfr Ruth

Ydych chi’n hoffi helpu adref?
Beth y mae’r plant yn y lluniau yn eu gwneud i helpu?
Lliwiwch y lluniau yn ofalus.
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Taflen 3
Teulu Newydd Ruth: Llyfr Ruth

Lliwiwch y llun o Naomi a Ruth yn ofalus.
Ydych chi’n cofio pa waith oedd gan Ruth?
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Pa ffordd i wlad Jwda?
Dangoswch y ffordd gywir i Ruth a Naomi.
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Taflen 4
Teulu Newydd Ruth: Llyfr Ruth
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Oed 6 - 11
Teulu Newydd Ruth: Llyfr Ruth

AMCANION

i ystyried gofal Duw dros Naomi a Ruth a ninnau

i ystyried pwysigrwydd ein teuluoedd

i bwysleisio pwysigrwydd caredigrwydd

Adnod i’r gyfres
“Ymddiried yn yr Arglwydd ac fe weithreda.” Salm 37:3

Cân i’r gyfres
“Mi gamaf ’mlaen”. Tyrd i Ddathlu

I GYCHWYN

Beth am roi copi o’r daflen hon i bob plentyn.
Yn y stori heddiw byddwn yn clywed am ddwy ferch a dderbyniodd gymorth gan rywun arall.

Gallwch chi
feddwl am
adegau a

sefyllfaoedd
pan mae’n

bwysig derbyn
cymorth gan

rywun?
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Oed 6 - 11
Teulu Newydd Ruth: Llyfr Ruth

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

1. Chwaraewch gêm o “Happy Families”
Mae’r gêm hon ar gael yn rhwydd o siop
deganau. Neu, rhowch 4 darn o gerdyn i bob
plentyn a gofynnwch iddynt dynnu llun 4
aelod o’u teulu gyda’u henwau. Rhannwch
dudalen A4 i greu 8 cerdyn bach.

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

2. Ras cyfnewid brechdan

Rhannwch y grþp i 2/3 tîm, yn dibynnu faint
sydd yn y grþp. Nôd y gêm yw i bob aelod
o’r tîm gymryd tro i wneud brechdan a’i bwyta
- y tîm i orffen yn gyntaf sydd yn ennill. Bydd
angen tafellau o fara, margarîn/menyn, jam/
mêl, cyllyll a phlatiau. Gellir torri’r bara i
chwarteri i’r plant iau, fel eu bod ond yn
defnyddio un chwarter, neu 1 hanner i’r plant
hÿn fel eu bod yn defnyddio hanner yr un.

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

Trafodwch sut y mae bara yn cael ei
gynhyrchu ac os yn bosibl, cael gwenith a
grawn  i ddangos i’r plant. Esboniwch fod
grawn yn fwyd pwysig iawn trwy’r byd a bod
llawer o’r bwydydd rydym yn eu mwynhau
yn deillio o rawn. Dangoswch rai esiamplau

megis creision ÿd a grawnfwydydd eraill,
cracers a ffyn bara.

Esboniwch ein bod yn cyfarfod â
theulu yn ein stori wir o’r Beibl a oedd yn
ddibynnol ar haidd i’w cadw’n fyw, a sut y
darparodd Duw ar eu cyfer mewn ffordd
arbennig.

3. Gemau tîm
Chwaraewch un o’r gemau canlynol i
ddangos pwysigrwydd cyd-weithio. Ar ôl
chwarae, gofynnwch i’r plant i feddwl am
sefyllfaoedd pryd y mae’n bwysig derbyn
cymorth gan rywun. Esboniwch wrth y plant
y byddwn yn dysgu am ddynes yn y Beibl a
weithiodd yn galed iawn i edrych ar ôl
perthynas iddi a sut y gofalodd Duw
amdanynt mewn ffordd arbennig iawn.

Cadw’r gadwyn
Rhannwch y plant i ddau dîm  er mwyn
cynnal ras gyfnewid. Mewn lle cyfyng, gall y
plant hercian neu neidio. Mae’r
cystadleuydd cyntaf yn rhedeg/hercian/
neidio i ben arall yr ystafell, ac yna yn ôl at
yr ail gystadleuydd ac yn gafael yn llaw/
garddwrn yr ail blentyn. Mae’r ddau ohonynt
yn cwblhau’r ail gymal gyda’i gilydd cyn
gafael yn y cystadleuydd nesaf ac yn y blaen
hyd nes bod pob cystadleuydd yn rhan o’r
gadwyn. Gall y cystadleuydd cyntaf gario
llwy gyda thaten arni, neu gadw balwn yn yr
awyr er mwyn gwneud y gêm yn anoddach.

Ras balwnau
Rhannwch y plant i barau, pob pâr gyda
balþn. Mae’n rhaid i’r parau gario’u balþn i
fan penodedig ac yn ôl heb ddefnyddio’u
dwylo. Gadewch i’r parau ymarfer gwahanol
ffyrdd o gario’r balþn. Gallant rasio yn erbyn
ei gilydd neu gellir amseru bob pâr yn eu
tro.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

I gyflwyno’r stori
Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio un o’r
llyfrau yn y rhestr Adnoddau ac yna dewis un
o’r syniadau canlynol i atgyfnerthu a
chymhwyso’r stori.
Neu, defnyddiwch un o’r syniadau canlynol
wrth gyflwyno’r stori.

1. Tabl achau
Cwblhewch y tabl achau gyda’r plant wrth
adrodd yr hanes – gall y plant dynnu lluniau’r
cymeriadau wrth ymyl eu henwau ar y tabl.
Gweler atodiad 6.

Cymhwyso’r stori
Rhowch ddarn o bapur i bob plentyn. Dylent
dynnu llun ohonynt eu hunain yn y canol, ac
aelodau o’r teulu o’i amgylch. Gallant
ychwanegu mwy o gylchoedd os bydd angen.
Meddyliwch ymlaen llaw am blant sydd â
rhieni llys neu deuluoedd un rhiant.
Esboniwch fod teulu pawb yn wahanol ond
mai Duw sydd wedi rhoi teuluoedd i ni i’n caru
ac i ofalu amdanom. Efallai, y byddwch yn
dymuno esbonio fod pethau yn mynd o’i le
ymhlith ein teuluoedd ond medrwn siarad â
Duw am bopeth. Gofynnwch i’r plant pwy
oedd Duw wedi darparu i ofalu am Naomi a
phwy oedd Duw wedi darparu i ofalu am
Ruth? Gofynnwch i’r plant pwy, y  tu allan i’w
teulu, sy’n eu caru a gofalu amdanynt?
Gadewch i’r plant ysgrifennu’r enwau neu
dynnu lluniau o’r bobl yma o gwmpas eu
hwynebau. Ydy’r plant yn credu mai Duw sydd
yn darparu’r bobl yma i ofalu amdanom
hefyd?
Defnyddiwch y lluniau yn ystod eich amser o
weddi. Anogwch y plant i ddiolch i Dduw am
eu teuluoedd a’u ffrindiau ac am bobl eraill
sy’n gofalu amdanynt.

2. Paratowch 7 papur maint A4 gyda
siapau hirgrwn – amlinelliadau o wyneb.
Gofynnwch i’r plant gymryd eu tro i lenwi’r
amlinelliadau ac ysgrifennu enwau’r
cymeriadau wrth ichi ail-adrodd yr hanes fel a
ganlyn: mae Naomi, Elimelech, Mahlon a
Chilion yn hapus ym Moab; mae Naomi yn drist
wedi marwolaeth Elimelech ( tynnu llun wyneb
trist ar gefn y wyneb hapus); mae Ruth ac Orpa
yn hapus gyda’u gwÿr ac yn drist wedi
marwolaeth eu gwÿr (eto, defnyddiwch gefn y
wynebau); mae Ruth a Naomi yn dychwelyd i
Fethlehem yn drist; mae Ruth yn gweithio’n
hapus yng nghaeau Boas; mae Boas yn hapus
i briodi Ruth; mae’r tri yn hapus ar enedigaeth
y baban Obed.

Cymhwyso’r stori
Rhowch ddarn o bapur i bob plentyn gan
gynnwys siâp hirgrwn yn debyg i’r rhai a
ddefnyddiwyd yn barod. Gofynnwch iddynt
dynnu llun eu hwyneb ar y siâp. Gofynnwch
iddynt feddwl am bobl sy’n gofalu amdanynt
ac i dynnu eu lluniau o amgylch y wyneb.
Trafodwch luniau’r plant gan nodi’r ffaith mai
Duw sydd wedi rhoi teuluoedd inni, i’n caru ac
i ofalu amdanom fel byddwn yn cael bywydau
hapus. Mae’n amlwg bydd rhaid bod yn sensitif
i amgylchiadau amrywiol eich plant, ni fydd pob
un yn dod o deuluoedd “traddodiadol.” Gallwn
gynorthwyo’r plant i ddeall, er bod ein
teuluoedd yn profi anawsterau, gallwn siarad
â Duw am bopeth ac mae E’n barod i’n helpu.
Gofynnwch i’r plant i feddwl, pwy ddarparodd
Duw i ofalu am Naomi a phwy ddarparodd Duw
i ofalu am Ruth? Sgwrsiwch am bobl tu hwnt
i’n teuluoedd sy’n gofalu amdanom a
gofynnwch i’r plant a ydynt yn credu mai Duw
sy’n defnyddio’r bobl yma hefyd?
Defnyddiwch y lluniau yn ystod amser o weddi.
Anogwch y plant i ddiolch i Dduw am eu
teuluoedd a’u ffrindiau ac am bobl eraill sy’n
gofalu amdanynt.
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1. Creu ffrâm ffotograff
Defnyddiwch Atodiad 3 wedi ei  lungopïo ar
gerdyn a’i blygu yn ei hanner. Gwnewch 2 dwll
yn barod ar gyfer y rhuban ar y diwedd.
Byddwch angen rhuban, pasta, glud a phaent
a sychwr gwallt.

Rhowch gerdyn i bob plentyn a gadewch
iddynt ludo’r pasta o amgylch y ffrâm ai
beintio’n ofalus. Gofynnwch am gymorth
oedolyn i sychu’r fframiau  gyda sychwr gwallt
tra byddwch yn chwarae gêm/cwblhau taflen
waith.

Siaradwch gyda’r plant wrth weithio am
eu teuluoedd. Gofynnwch iddynt pa beth
fydden nhw’n  gwneud i helpu aelodau o’r
teulu. A fedrant feddwl am ffyrdd i helpu adref
yn  ystod yr wythnos sydd i ddod? Dywedwch
wrth y plant y byddwch yn gofyn iddynt y tro
nesaf beth y buont yn eu gwneud - a chofiwch
wneud!

2. Gwobrwyon arbennig
Esboniwch wrth y plant eich bod yn bwriadu
creu gwobr i rywun maen nhw’n ystyried sydd
yn haeddu derbyn “Diolch” arbennig.
Dewiswch un o’r canlynol i greu gyda’r plant
er mwyn iddynt ei roi i’r person o’u dewis.
Gweler Atodiad 4/5.

Rhuban: Byddwch angen cylch o gerdyn,
rhywbeth i greu’r  ffrilen, (papur sgleiniog,
papur lapio wedi ei dorri i stribedi i ludo ar
gefn y cerdyn), papur lliw i wneud rhuban,
glud, pin cau i’r cefn, tâp selo a phinnau ffelt i
addurno’r cerdyn.  Helpwch y plant i feddwl
am deitl i ysgrifennu yng nghanol y cerdyn
e.e. Cogyddes orau’r byd. Wedyn, gall y plant
addurno’r cerdyn. Gludwch y ffrilen i gefn y
cylch, gosod y pin a 2 stribed o bapur fel
rhuban.

SYNIADAU CREFFT

Tystysgrif: Beth am argraffu ambell esiampl
oddi ar y cyfrifiadur i’r plant cael syniadau? –
neu gofynnwch i rywun wneud drosoch.
Neu, gwelwch Atodiad 5 am syniad.

Cwpan: Byddwch angen cwpanau plastig, tâp
masgio, glud, darn bach o gerdyn, pinnau ffelt,
a phlinth i’r cwpan sefyll arno (gweler Atodiad
5 am dempled, neu defnyddiwch focs bach).
Mae angen gorchuddio’r cwpan gyda stribedi
byr o dâp: gwnewch mwy nag un haen.
Wedyn, cewch liwio’r cwpan. Gwnewch
ddolenni’r cwpan gyda thâp masgio a’u gosod
gyda thâp selo. Gwnewch blac o ddarn bach
o gerdyn a gadewch i’r plant ysgrifennu
brawddeg ar y plac cyn ei ludo ar y plinth e.e.
‘Y Tad gorau yn y Byd’. Gludwch y cwpan ar y
plinth.

Siaradwch gyda’r plant wrth weithio am y
person y maent wedi dewis. Trafodwch
rinweddau’r person. Soniwch pa mor bwysig
yw hi i werthfawrogi pobl eraill.

3. Llun yr adnod
Defnyddiwch Atodiad 7  wedi ei gopïo ar
gerdyn. Gadewch i’r plant addurno’r adnod
gyda gwahanol fathau o rawn/hadau/ffâ.
Siaradwch am bwysigrwydd y bwydydd yma
i lawer iawn o bobl ar draws y byd. Atgoffwch
y plant am waith Ruth yn y caeau haidd a sut
y bu iddi gyfarfod â Boas yno. Esboniwch sut
yr oedd Duw wedi cynllunio rheolau arbennig
i’w bobl i sicrhau fod y bobl dlawd yn cael rhan
o’r cynhaeaf hefyd. Roedd y bobl dlawd, â’r
merched oedd heb þr fel Ruth, yn cael
cerdded tu ôl i’r dynion a oedd yn torri’r grawn
ac yn casglu’r grawn i ysgubau. Roedden
nhw’n cael casglu beth bynnag oedd ar ôl yn
y cae neu beth bynnag oedd yn tyfu yng
nghorneli’r caeau. Felly, roedd hyd yn oed y
bobl dlotaf yn cael bwyd i storio ar gyfer y
gaeaf.
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1. Dysgu’r adnod - ffurf “hangman”
Ysgrifennwch yr adnod fel yr isod, ond ar
ddarn mawr o bapur. Mae pob llinell yn
cynrychioli llythyren o’r wyddor sydd yn yr
adnod. Rhannwch y grþp i dimoedd neu
barau. Maent yn cymryd eu tro i gynnig
llythyren. Os yw’r llythyren yn ymddangos
yn yr adnod mae’r bwlch perthnasol yn cael
ei lenwi â’r llythyren. Os nad ydi’r llythyren
yn yr adnod mae’r tîm yn cael pwynt yn ei
herbyn wrth gychwyn ffurfio llun “hangman.”
Parhewch hyd nes bod y llythrennau i gyd
yn y golwg. Adroddwch yr adnod gyda’ch
gilydd sawl gwaith. Efallai hoffech roi gwobr
fechan i’r tîm sydd gyda’r lleiaf o bwyntiau
yn ei herbyn.

- - - - - - - - / - - / - - / - - - - - - - / - / - - / - - - - -
- - -. /  - - - -/  - - : -

2. Cwis
Defnyddiwch y daflen gwis. Rhannwch y
grþp i barau/timoedd gydag amlinelliad tÿ i
bob tîm. Bydd angen dis hefyd. Gofynnwch
gwestiwn i’r timoedd yn eu tro. Os byddant
yn cynnig ateb cywir cânt daflu’r dis a thynnu
lluniau’r nifer yna o bobl yn eu tÿ. Y tîm
gyda’r nifer mwyaf o bobl yn ei tÿ ar ddiwedd
y gêm sy’n ennill.

3. Gêmau
Defnyddiwch un o’r syniadau o’r adran “I
gyflwyno’r Thema.”

4. Taflenni gwaith

Gweddïau
1. Gan ddefnyddio cynorthwyon
gweledol
Defnyddiwch y “props” o’r amser stori i
annog y plant i ddiolch i Dduw am eu
teuluoedd ac am bobl eraill sydd yn eu
gwarchod.

2. Gweddi gydag ymateb
Esboniwch wrth y plant y byddwch yn
adrodd brawddeg ac y byddant yn ymateb
trwy ddweud gyda’i gilydd,
“Mae Duw yn gofalu amdanaf.”

Bob dydd, ble bynnag yr af
Mae Duw yn gofalu amdanaf
Bob dydd, pwy bynnag sydd o’m cwmpas
Mae Duw yn gofalu amdanaf
Pan fo pethau ar i fyny
Mae Duw yn gofalu amdanaf
Pan fo pethau ar i lawr
Mae Duw yn gofalu amdanaf
Os dwi’n hapus neu’n drist
Mae Duw yn gofalu amdanaf
Os dwi’n unig neu’n gynhyrfus
Mae Duw yn gofalu amdanaf
Diolch, Dduw Dad, Amen

GWEITHGAREDD YCHWANEGOL GWEDDÏAU
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Dewiswch un o’r syniadau canlynol neu
rhannwch y grþp yn ddau.

1. Chwarae rôl
Y bwriad wrth chwarae rôl yw annog y plant i
ystyried sut y maent yn ymddwyn o fewn eu
teuluoedd, i ystyried teimladau pobl eraill a
sut y dylem ni edrych ar ôl ein gilydd yn dilyn
esiampl teulu Ruth. Gofynnwch i’r plant os
ydynt yn cofio’r gwahanol ffyrdd roedd  teulu
Ruth yn edrych ar ôl ei gilydd. Rhannwch y
grþp i grwpiau bychain a rhowch un o’r
sefyllfaoedd i bob grþp i drafod ac wedyn i’w
actio. Ceisiwch feddwl sut y mae’r
cymeriadau yn teimlo, ac hefyd, trafod
gwahanol ymatebion posibl â’r canlyniadau.
Gofynnwch i’r plant i feddwl pa ymateb
byddai’n plesio Duw?

Byddai’n braf cael ffilmio’r plant gyda
camera fideo iddynt gael gwylio eu hunain.
Neu, gadewch amser i’r grwpiau “berfformio”
i’w gilydd.

DRAMA

Mae Nain a Taid yn byw yn bell i ffwrdd.
Mae Taid yn sâl a dydy Nain ddim yn gallu
edrych ar ei ôl ar ei phen ei hun. Beth fydd
eich teulu yn gwneud?

Mae teulu newydd yn symud i’r dref/
pentref. Maen nhw’n dod o wlad dramor a
dydyn nhw ddim yn siarad Cymraeg. Mae
un o’r plant yn eich dosbarth. Sut fyddech
chi’n ymddwyn tuag at y plentyn newydd?

Mae criw ohonoch yn chwarae yn yr ardd.
Mae brawd bach un ohonoch yn dechrau
chwarae wrth ymyl tomen o sbwriel -
brigau, darnau o bren, hen focsys, pethau
all fod yn beryglus iddo. Beth wnewch chi?

2. Darlleniad Dramatig
Gweler y darlleniad ar dudalen 18.

Awgrym am ddefnydd o’r Adnoddau.
Wythnos 1
Cyflwyno’r Thema 1
Cyflwyno’r Stori 1
Gêm 2
Gweddi 1

Wythnos 2
Gwylio’r ffilm, neu cwis
Crefft – dewis syniad
Cân

Wythnos 3
Dysgu’r adnod
Drama – dewis syniad
Gweddi 2

AMSERLEN
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Gofynnwch i un/amryw o’r plant ddarllen y stori, gan wahodd y gweddill i feimio.

Storïwr Dychmygwch gae yn llawn haidd – yn aeddfed ac yn barod i’r cynhaeaf. Mae pobl
Bethlehem yn brysur yn torri ac yn casglu’r grawn. Maent mor ddiolchgar fod y newyn
wedi pallu. Danfonodd Duw law, a bellach mae’r cynhaeaf yn anferth.

Storïwr Ond! pwy yw’r person dieithr sy’n lloffa yng nghaeau Boas? Nid yw’n dod o Fethlehem.
Beth mae hi’n ei wneud yma? Pam mae hon yn dilyn y merched eraill yn lloffa?

Storïwr Ruth yw hon. Mae wedi cyrraedd yn ôl i Fethlehem gyda Naomi. A ydych yn cofio
Naomi?

Storïwr Ydw. Ond mae’n stori drist. Aeth y teulu i fyw i Foab. Yr oeddent yno am 10 mlynedd,
a chael amser ofnadwy. Bu farw gþr Naomi a dau o fechgyn yno. Bellach, daeth yn ôl
i Fethlehem gyda Ruth. Roedd hi’n briod ag un o fechgyn Naomi.

Storïwr Ond pam y daeth Ruth i Fethlehem? Pam nad arhosodd Ruth yn Moab gyda’i  theulu?

Storïwr Mae’n debyg fod Ruth wedi penderfynu edrych ar ôl Naomi. Dywedodd wrthi ei bod
am wasanaethu ac addoli’r un Duw a Naomi, a byddai’n aros gyda hi am byth.

Storïwr Edrychwch, dyma Boas yn nesáu. Beth fydd yn ei ddweud o gael hyd i  ddieithryn yn
gweithio yn ei gaeau?

Boas Bore da bawb. Sut mae pethau? Sut mae eich cefnau? Mae’r cynhaeaf yn anferth
eleni. Mi fydd yn amser cinio mewn ychydig, ac mi gewch gyfle i gysgodi am ychydig
o olwg yr haul poeth yma.

Storïwr Sylwodd Boas ar Ruth yn gweithio’n galed, a gofynnodd i un o’i weithwyr pwy oedd y
ferch yma. Mae’n debyg ei fod am siarad â hi. Wnaiff o ei danfon i ffwrdd? Na, mae
Boas yn ddyn da, ac mae’n gwybod y gyfraith.

Storïwr Mae cyfraith Moses yn mynnu fod y tlodion yn y gymuned yn cael lloffa adeg y cynhaeaf
yn y caeau. Mae hyn  yn golygu y cânt ddilyn y gweithwyr sy’n hel y grawn a lloffa
unrhyw beth sy’n weddill i gadw ar gyfer eu hunain.

Storïwr Yr oedd Duw am ddiogelu fod hyd yn oed y tlodion yn cael cynhaeaf, bwyd ar  gyfer
y gaeaf ac ychydig yn weddill i werthu.

Boas Clywais amdanat ti Ruth. Rwyf ar ddeall dy fod wedi gadael dy deulu a dy gartref i
ofalu am Naomi. Rwyf am i ti aros yn fy nghaeau i weithio. Pan fyddi’n sychedig, cofia
yfed gyda’r gweithwyr. Tyrd i gael ychydig o fwyd gyda mi.

Storïwr Gweithiodd Ruth yn galed yng nghaeau Boas. Gweithiodd drwy’r dydd. Pan glywodd
Naomi beth oedd yn digwydd, a gweld yr holl haidd yr oedd Ruth wedi lloffa, yr oedd
yn gyffro i gyd. Yr oedd Boas yn berthynas i’w gþr, ac yn amlwg yr oedd yn garedig
iawn i Ruth.

Storïwr Roedd gan Naomi gynllun . . . a dyna’r bennod nesaf.
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1. Pam fod nifer o deuluoedd wedi gorfod symud allan o
Israel?

2. Beth oedd enw’r gþr a’r wraig aeth i fyw ym Moab?

3. Beth oedd enwau’r ddwy ferch a briododd eu
meibion?

4. Wedi i’w gþr a’i meibion farw, pa newyddion da
gafodd Naomi o Fethlehem?

5. Pwy aeth gyda Naomi i Fethlehem?

6. Sut oedd Ruth a Naomi yn cael bwyd i’w fwyta?

7. Beth oedd enw’r dyn deimlodd dosturi dros Ruth?

8. Beth oedd Boas yn ei gredu ddylai Ruth ei gael i
ofalu amdani hi a Naomi?

9. At bwy aeth Boas i ofyn a fyddai’n fodlon priodi Ruth?

10. Pwy wnaeth Ruth ei briodi?

11. Beth oedd enw baban Boas a Ruth?

12. Pam oedd o yn faban arbennig?

Atebion
1. Roedd newyn a sychder yn y wlad a doedd dim bwyd i’w fwyta. 2. Elimelech a Naomi. 3. Orpa a Ruth.
4. Bod digon o fwyd yno. 5. Ruth. 6. Roedd Ruth yn mynd o amgylch y caeau yn casglu’r yd oedd wedi ei adael ar ôl. 7. Boas.
8. Gþr. 9. Ei gefnder. 10. Boas. 11. Obed. 12. Ef fyddai taid Dafydd ac o deulu Dafydd y cafodd Iesu ei eni.
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Beth ydy enwau’r bobl?
Lliwiwch y lluniau yn ofalus.

Dyma 3 llun
 o albwm Naomi.

Albwm Lluniau Naomi
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Beth fedri di ei wneud i helpu dy deulu?

Llun i’w liwio

Ymddiried yn yr Arglwydd ac fe weithreda. Salm 37:3
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Darllenwch yr adnod ganlynol ac yna meddyliwch sut y gwnaeth Duw
wobrwyo Ruth.

 “Bydded i’r Arglwydd dy wobrwyo am dy weithred, a bydded i ti
gael dy dalu’n llawn gan yr Arglwydd, Duw Israel...” Ruth 2:12

Roedd Ruth yn caru ac yn gwrando ar ei mam yng nghyfraith ac fe ddilynodd
Dduw.
Beth mae’n rhaid i ni wneud er mwyn dilyn Duw?

Duw
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Mae mwy o ÿd ar goll yn y llun. Fedrwch chi eu gweld?
Lliwiwch y llun.

Pa ffordd i wlad Jwda?
Dangoswch y ffordd gywir
i Ruth a Naomi.

GWLAD MOAB

GWLAD
SYRIA

GWLAD MIDIAN GWLAD JWDA

CHWILIO’R GEIRIAU
RUTH,   MOAB,   ELIMELECH,   NAOMI,   ORPA,
BOAS,   PRIODI,   BETHLEHEM,   YD,   CAE,
BACHGEN,   OBED.
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AMCANION

ystyried gofal Duw dros ei bobl

ystyried sut roedd ymroddiad Ruth i’w weld yn ei bywyd

sylweddoli wrth i ni dderbyn cariad a gofal Duw fod gennym gyfrifoldeb i ddangos gofal
a chariad tuag at eraill, yn arbennig y rhai sydd mewn angen.

Wythnos 1

Yr wythnos hon byddwn yn edrych ar Ruth,
Pennod 1. Byddwn yn pwysleisio sut mae Duw
yn darparu ar gyfer Ei bobl pan fo bywyd yn
anodd a deall y gallwn ddibynnu ar Dduw i’n
cynnal drwy ein bywyd.

Cyflwyno’r thema

Sialens Ynys
Rhowch ddarn o bapur i bob person gan ofyn
iddyn nhw wneud siâp ynys arno. Yna
dywedwch wrthynt am ddychymygu y byddan
nhw’n mynd i aros ar ynys anial ac y cânt fynd â
deg eitem gyda nhw. Gofynnwch iddynt wneud
lluniau syml o’r deg peth yma. Ar ôl ychydig
funudau, trafodwch gyda’r grþp pa bethau y
maent wedi’u dewis. Pa bethau sy’n gyffredin?
Oes yna rhywun wedi dewis rhywbeth anarferol?
Trafodwch pwy sy’n rhoi’r hyn yr ydym eu
hangen bob dydd e.e. bwyd, gofal,
gwasanaethau. Pwysleisiwch mai Duw sy’n
darparu ar ein cyfer drwy bobl eraill – gofynnwch
am enghreifftiau. Yn y darlleniad o’r Beibl heddiw
rydyn ni’n mynd i ddysgu am ddwy ddynes y
darparodd Duw ar eu cyfer pan oeddent mewn
amgylchiadau anodd iawn.

Cludwch eich pecyn
Rhannwch y grþp yn dimau. Gallwch chwarae’r
gêm hon fel râs â’r timau’n cystadlu’n erbyn ei
gilydd, neu rasio’n erbyn amser, a’r timau’n
cystadlu un ar y tro i weld pa dîm all gwblhau’r
dasg o fewn yr amser cyflymafaf.

Casglwch nifer o wrthrychau o feintiau amrywiol,
gan gynnwys rhai pethau trwsgl fel gobennydd,
brws llawr, bocsus mawrion, cês dillad, ayb.
Gosodwch y rhain yn un pen i’r stafell a’r timau
yn y pen arall. Yn eu tro, caiff pob aelod gyfle i
gasglu un o’r gwrthrychau a mynd ag ef i aelod
nesaf ei dîm, yna bydd hwnnw / honno yn ei
gymryd ac yn mynd i nôl gwrthych arall.
Parhewch hyd nes bydd yr holl bethau wedi eu
casglu. Os bydd rhai o’r gwrthrychau yn disgyn
yn ystod y gêm, rhaid eu codi.
Siaradwch am bobl sy’n gorfod gadael eu cartrefi
a’u heiddo gan fynd â’r pethau y gallan nhw eu
cario yn unig efo nhw. All y grþp feddwl am
resymau pam y gall hyn ddigwydd? e.e. tywydd
garw, rhyfel neu anghydfod sifil, newyn, erlid
crefyddol. Gofynnwch i’r grþp beth ydy’r enw a
roir ar bobl sy’n gorfod gadael eu cartrefi fel hyn?
Ydyn nhw wedi clywed am ffoaduriaid ar y teledu
neu yn yr ysgol?

Eglurwch eich bod yn mynd i glywed am deulu
o ffoaduriaid yn y darlleniad o’r Beibl ar gyfer
heddiw, a gweld sut y darparodd Duw ar eu
cyfer.

Darllen a deall y stori
Eglurwch wrth y grþp i’r stori hon ddigwydd yn
yr un cyfnod â hanes Gideon. Atgoffwch nhw y
bu pobl Dduw yn anufudd iawn iddo Ef yn y
cyfnod hwn, gan addoli delwau a byw bywydau
pechadurus.
Naill ai
1. Gallwch rannu’r grþp yn barau neu’n grwpiau
bychain ar gyfer y gweithgarwch hwn.
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Byddwch angen Beiblau, papur, pensiliau, ac
“albwm lluniau” (gwnaiff llyfr a wnaed gartref y
tro). Styffylwch 6 darn o bapur ac ysgrifennwch
ar y dudalen gyntaf “Albwm Lluniau”.
Rhowch y cyfeiriadau a restrwyd isod, un i bob
pâr / grþp. Helpwch y grþp i ganfod llyfr Ruth
yn y Beibl gan ddangos iddynt sut i ddarganfod
y cyfeiriadau.
Gofynnwch iddynt ddarllen eu cyfeiriadau’n
ofalus a thynnu llun o’r bobl a ddisgrifir yn yr
adnod/au. Efaill yr hoffech sicrhau y bydd llyfrau
o straeon Beiblaidd ar gael ar gyfer y grþp er
mwyn chwilio am y gwisgoedd, ayb. Pan gaiff yr
holl luniau eu cwblhau gludwch nhw yn yr albwm
a defnyddiwch nhw i ddweud y stori yn eich
geiriau eich hun.

Cyfeiriadau:
Ruth 1:1,2 – Elimelech, Naomi, Mahlon, Chilion
Ruth 1:3 – Naomi, Mahlon, Chilion
Ruth 1:4 – Naomi, Mahlon,Chilion, Ruth, Orpah
Ruth 1:7 – Naomi, Ruth, Orpah
Ruth 1:18,19 – Naomi,Ruth

Neu
2. Darllenwch  Ruth Pennod 1.

Cymhwyso
Defnyddiwch y llun o ffair o Atodiad 6.
Byddwch angen Beiblau hefyd.
Eglurwch fod pobl yn aml yn disgrifio bywyd fel
ffair. Ydy’r grþp yn deall y dywediad yma?
Gofynnwch iddyn nhw am enghreifftiau o “fyny”
a “lawr” mewn bywyd.
Dywedwch wrthyn nhw i Ruth a Naomi hefyd
gael eu cyfnodau da a gwael mewn bywyd.
Gofynnwch i’r grþp am eu syniadau eu hunain
am yr hyn  allai’r pethau hyn fod, ac yna i edrych
ar y cyfeiriadau am ragor o syniadau.
Ysgrifennwch rai ohonynt ar y llun wrth ymyl y
llethr  “gwael” neu “da”.

Naomi:
adnod 1 – newyn;
adnod 3 – gþr yn marw;
adnod 4 – meibion yn priodi;

adnod 5 – meibion yn marw;
adnod 6 – clywed bod y newyn ym Methlehem
wedi dod i ben;
adnodau 8,9 – geiriau Naomi wrth ei merched –
yng-nghyfraith;
adnod 13 – chwerwedd, teimlo bod llaw Duw yn
ei herbyn;
adnod  20 – dweud wrth bobl fod Duw wedi
achosi pethau drwg i ddigwydd iddi hi a bod ei
bywyd yn wag.

Ruth:
adnod 4 – priodi un o feibion Naomi;
adnod 5 –  ei gþr yn marw ;
adnod 10 – eisiau mynd i Fethlehem gyda
Naomi;
adnod 16  - datgan ei bod am fynd gyda Naomi,
a’i bod am dderbyn Duw Naomi a’i phobl a hynny
hyd at ei marwolaeth.

Trafodwch â’r grþp pa argraff a gawsant o
Naomi, ac yna o Ruth.
Eglurwch nad oedd hi’n syniad da i Elimelech
fynd â’i deulu i fyw i Moab.
Gelynion yr Iddewon oedd y Moabiaid. Roedden
nhw’n bobl annuwiol iawn, yn addoli delwau ac
yn aberthu pobl i’w duwiau. Dylai’r teulu fod wedi
ymddiried yn Nuw i ddarparu ar eu cyfer. Roedd
Naomi yn beio Duw am ei holl helyntion ac mi
chwerwodd.
Rydyn ni angen pwysleisio wrth y grþp fod
bywyd yn llawn o gyfnodau da a gwael, mae’r
da a’r drwg yn digwydd i bawb. Ond, gallwn
ymddiried yn Nuw gan ei fod wedi addo bod
gyda’i bobl drwy bopeth; gall ein helpu ni i
ddygymod pan fydd pethau drwg yn digwydd.
Gall roi yr hyn fyddwn ei angen mewn
sefyllfaoedd anodd. Gallwn fod yn gwbl onest â
Duw. Gwyddai Duw pa mor chwerw oedd
Naomi. Ond roedd o’n dal i ofalu amdani hi.
Rhoddodd Duw Ruth i Naomi. Wythnos nesaf
gwelwn ragor am sut y defnyddiodd Duw Ruth i
garu Naomi a gofalu amdani.
Gofynnwch y cwestiynau canlynol.
Beth mae’r grþp yn ei feddwl o adnod 16?
Gofynnwch iddyn nhw roi dyheadau Ruth yn eu
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geiriau eu hunain. Ydyn nhw’n meddwl am Dduw
fel “Fy Nuw”? Sut allwn ni wybod fod Duw yn
“Dduw i mi”? Eglurwch ein bod yn dechrau
bywyd newydd ac yn dechrau perthynas
newydd â Duw pan ofynnwn i Iesu Grist ddod i
mewn i’n bywydau i faddau’n pechodau. Wedyn
gallwn ddweud fel Ruth, mai Duw ydy ein Duw
ni hefyd.

Amser Gweddi
Edrychwch ar lun y ffair eto. Treuliwch amser yn
meddwl am bobl y gwyddoch amdanyn nhw
sydd yn wynebu anhawsterau / pethau anodd
mewn bywyd ar hyn o bryd. Gofynnwch i Dduw
helpu y rhai sydd mewn angen a diolch iddo Ef
am y sefyllfaoedd hapus. Efallai yr hoffai’r bobl
ifanc weddïo eu hunain neu gynnig
awgrymiadau i chi weddïo ar eu rhan.

Gweithgarwch Ychwanegol
Cerdyn i’w gadw
Argraffwch ddigon o gopïau o’r ffair, Atodiad 6,
ar gyfer pob person a gofyn iddyn nhw feddwl
am slogan addas. Dywedwch wrth y grþp am
gadw’r cerdyn yn ddiogel yn rhywle i’w hatgoffa
i weddïo a gofyn i Dduw eu helpu nhw pan
fyddan nhw’n teimlo eu bod ynghanol ffair
bywyd.
Gofynnwch i’r bobl ifanc ysgrifennu’r adnod
canlynol ar y llun yn rhywle. Dyma addewid Duw
i’w bobl trwy’r holl amseroedd “da” a “gwael.”
Salm 145:18 “Y mae’r Arglwydd yn agos at bawb
sy’n galw arno...”

Wythnos 2

Dewisodd Ruth ddod yn rhan o deulu Duw.
Yr wythnos hon, cawn weld beth ydy
effeithiau bod yn ymroddedig i Dduw fel
roedd Ruth.

Cyflwyno’r thema

Gallwch ddefnyddio’r naill syniad neu’r llall, neu
y ddau os bydd amser yn caniatau.

1. Beth ydy’r cysylltiad?
Defnyddiwch Atodiad 8 i ddod o hyd i luniau o’r
We ar gyfer y gweithgaredd yma.
Pa bobl sy’n perthyn i’w gilydd, a sut maen nhw’n
perthyn?
Roedd Ruth wedi dweud wrth Naomi ei bod
eisiau aros gyda hi a symud i Fethlehem. Roedd
hyn yn golygu y byddai Ruth yn derbyn ffordd o
fyw ac arferion Naomi. Yn bwysicach, roedd hyn
yn golygu bod Ruth eisiau perthyn i Dduw
Naomi. Roedd Ruth eisiau byw i fodloni/blesio
Duw.

2. Rhywfaint o arweiniad
Gwnewch siâp hirgrwn ar dau ddarn o bapur
A4 dwbl. Gofynnwch am wirfoddolwr i ddylunio’r
nodweddion ar yr wyneb. Eglurwch bod angen
gwisgo mwgwd dros y llygaid yn gyntaf. Rhowch
bensil i’r gwirfoddolwr a dywedwch wrtho am
lenwi’r siâp hirgrwn â’r nodweddion. Edrychwch
ar y canlyniadau.
Gofynnwch am wirfoddolwr arall i wneud yr un
peth eto, ond y tro hwn gyda rhywun yn rhoi
cyngor iddo. Cymharwch y canlyniadau. Dylai’r
ail ymdrech fod yn well oherwydd i’r arlunydd
gael help. Eglurwch i Ruth yn y stori heddiw gael
ei harwain gan Dduw i gae arbennig i weithio
ynddo, a bod rhywbeth anhygoel wedi digwydd
oherwydd fod Duw yn rheoli.

Darllen a deall y stori
Defnyddiwch y gêm yn Atodiad 9 i barhau â stori
Ruth. Gallwch chwarae fel unigolion neu fel
timau. Byddwch angen dis a chownteri.
Eglurwch arwyddocâd pob rhan o’r stori wrth
fynd ymlaen.

Ruth yn gweithio yn y caeau
Yn ôl y Gyfraith Iddewig caniateid i weddwon a
thlodion loffa yn y caeau pan fyddai’r cynhaeaf
yn cael ei gasglu. Golygai hyn y gallent ddilyn y
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medelwyr a chodi unrhyw rawn oedd heb ei
gasglu a’i gadw eu hunain.

Ruth yn cyfarfod Boas.
Boas oedd perchennog y cae a ddewisodd Ruth
loffa ynddo.  Roedd o’n perthyn i Naomi (er nad
oedd Ruth yn gwybod hynny ar y pryd) a
dywedodd wrth ei weithwyr am adael grawn i
Ruth. Hefyd, mae’n dweud wrth Ruth am fwyta
ac yfed gyda’i weithwyr. Mae’n bwyta cinio gyda
hi! Mae’n dweud wrth Ruth iddo gael argraff dda
o glywed sut roedd hi’n gofalu am Naomi.
Ruth yn mynd â’r grawn gartref i Naomi a’r
ddwy’n darganfod fod y dyn hael hwn yn  perthyn
iddyn nhw.
Ruth yn gweithio drwy gydol y cyfnod cynhaeafu
ond maent dal yn rhy dlawd i allu prynu’r eiddo
werthodd Elimelech cyn mynd i dir Moab yn ôl.

Naomi’n anfon Ruth i gysgu wrth draed Boas
Roedd hyn yn golygu ei bod yn cynnig priodi
Boas. Dim rhyfedd iddo gael ofn pan ddeffrodd
a gweld Ruth wrth ei draed! Eglurodd Ruth wrth
Boas fod ganddo, fel perthynas iddyn nhw,
gyfrifoldeb i weithredu fel prynwr – waredwr
iddyn nhw. Yn y Gyfraith Iddewig, pe byddai tad/
gþr yn marw byddai’n rhaid i’r perthynas gwryw
agosaf ( y prynwr – waredwr) brynu’n ôl unrhyw
eiddo yr oedd y dyn a fu farw wedi ei berchnogi
yn flaenorol, ac yna priodi gwraig weddw’r sawl
fu farw i’w hamddiffyn hi a’i phlant.

Boas yn addo datrys pethau.
Mae yna berthynas agosach sy’n awyddus i
brynu tir Naomi. Yn ôl y gyfraith, roedd y
perthynas agosaf i weithredu ar ran y teulu, oni
bai na allai neu nad oedd yn barod i wneud
hynny.

Dydy’r perthynas yma ddim eisiau priodi Ruth.

Boas yn camu i mewn ac yn gwneud cytundeb
gyda’r perthynas. Bydd Boas yn prynu’r tir/eiddo
ac yn priodi Ruth.

Geni bachgen bach i Ruth a Boas – Obed.

Naomi yn Nain!

Cymhwyso
Ysgrifennwch”Boas” ar ganol tudalen o bapur
ac ysgrifennwch y dyfyniadau canlynol o fewn
swigod sgwrs yn barod i’w gludo, tra eich bod
yn ail-ddweud y stori yn eich geiriau eich hunain.
Mae’r brawddegau mewn cromfachau’n
awgrymu sut y gallech egluro’r adnod i’r grþp,
ond ni ddylid eu hysgrifennu i lawr.
Merch ifanc pwy ydy honna? (Pennod 2 adnod
5.) Eglurwch fod Boas yn dweud wrth  Ruth am
aros wrth ymyl y merched eraill ac i yfed o’r
cawgiau dþr. Pwysleisiwch garedigrwydd Boas
a’i gonsyrn am Ruth).
Dwi wedi clywed amdanat ti..... Gobeithio gwnaiff
Duw ad-dalu i ti. (Pennod 2 adnod 11,12.
Eglurwch fod Boas wedi clywed am Ruth a sut
y dychwelodd hi i  Fethlehem i edrych ar ôl
Naomi, a dangoswch sut y mae o’n ei
chymeradwyo am ei gweithredoedd da . Hefyd
gofynnodd Boas i Dduw i ad-dalu i Ruth am ei
charedigrwydd i Naomi.)
Mi wnaf i chi bopeth a ofynnwch gennyf.
(Pennod 3 adnod 11. Boas yn addo i Ruth y
gwnaiff o ddatrys pethau. Yn y Gyfraith Iddewig
roedd yna reolau i amddiffyn eiddo teuluoedd
pe bai’r tad/gþr yn marw. Caniateid i’r berthynas
wryw agosaf brynu yn ôl unrhyw dir neu eiddo
roedd y dyn a fu farw wedi’i werthu neu ei osod
ar lês. Mae’n debyg fod Elimelech wedi gosod
eiddo’r teulu ar lês pan adawon nhw am dir
Moab, ond bod Naomi’n rhy dlawd i’w brynu’n
ôl ar ei phen ei hun. Roedd Boas yn perthyn i
Naomi ac addawodd i Ruth y byddai’n datrys y
mater).
‘Rwyf wedi prynu eiddo Naomi a chymryd Ruth
yn wraig i mi’. (Pennod 4  adnod 9,1). Boas yn
addunedu i brynu tir Elimelech a Naomi a phriodi
Ruth, felly’n cyflawni rôl prynwr-gwaredwr.
Dewisodd Boas wneud y peth iawn yn ôl y
Gyfraith Iddewig).
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Gofynnwch i’r grþp beth y maent yn ei feddwl o
Boas. Pwysleisiwch i Dduw ddefnyddio Boas i
ofalu am Ruth a Naomi. Eglurwch mai un o’u
disgynyddion oedd y Brenin Dafydd ac mai un
o ddisgynyddion Dafydd oedd Iesu. Roedd
Naomi, Ruth a Boas oll yn rhan o gynllun mawr
Duw  - ond doedden nhw ddim yn gwybod
hynny.

Amser Gweddi

Dewisiadau
Dydy hi ddim bob amser yn beth hawdd dewis
y peth iawn i’w wneud. Gofynnwch i’r grþp am
enghreifftiau o adegau pan fu raid iddynt wneud
dewis e.e. beth i’w ddarllen, beth i’w wylio ar y
teledu, gyda phwy y dylen nhw fod yn ffrindiau?,
ayb.
Edrychwch unwaith eto ar swigod sgwrs “Boas”.
Pa ddewisiadau oedd ar gael iddo? A wnaeth
o’r dewisiadau cywir?
Sut gwyddom ni pa bethau sydd yn iawn i’w
gwneud? Wrth ddarllen y Beibl, gwrando ar
Gristnogion eraill, gwrando ar rhywun yn egluro’r
Beibl.
Sut gallwn ni wneud yr hyn y mae Duw am i ni ei
wneud? Weithiau, mae’n anodd dewis gwneud
yr hyn y mae Duw am i ni ei wneud. Ond mae
Duw yn barod i’n helpu os gofynnwn iddo, ond
mae’n rhaid i ni benderfynu gwneud yr hyn sy’n
iawn.
Gofynnwch i Dduw helpu’r bobl ifainc wneud
dewisiadau da yn ystod yr wythnos sydd i ddod.
Efallai yr hoffai rhywun siarad am ddewis anodd
bu’n rhaid iddynt ei wneud.
Gallwch weddïo ynglÿn â hyn, neu gallwch sôn
wrth y grþp am adeg pan fu rhaid i chi wneud
penderfyniad a chithau wedi gofyn i Dduw eich
helpu.

Gweithgarwch Ychwanegol
Paratowch gracyrs gyda gwahanol dopiadau
arnyn nhw i’w rhannu. Wrth i chi eu paratoi
eglurwch wrth y grþp sut y byddai Ruth wedi
lloffa haidd. Os yn bosib, dangoswch dywysen
haidd â’r pennau’n llawn arni.  Yn amser Ruth a

Naomi byddai cynhaeafu a dyrnu yn digwydd
yr un adeg, gyda’r holl bentref yn helpu. Ar ôl
iddyn nhw gael eu torri byddai’r ysgubau’n cael
eu gosod ar y llawr dyrnu, fel arfer rhyw fath o
lwyfan isel tu allan i’r pentref.
Byddai ÿch yn cael eu harwain ar y llawr dyrnu
ac wrth iddyn nhw gerdded ar y tywysennau
byddai pennau’r ÿd yn syrthio i ffwrdd (gellid
gwneud hyn hefyd drwy daro coesau’r ÿd).
Wedyn, byddai’r gweithwyr yn taflu’r grawn i’r
awyr, byddai’r awel yn chwythu’r us i ffwrdd, tra
syrthiai’r grawn i’r llawr. Byddai’r grawn yn cael
eu casglu, eu storio, a’u werthu. Gwnaed hyn
yn aml gan y dynion gyda’r nosau pan fyddai
yna fwy o awel. Wedyn, byddent yn cysgu wrth
ymyl y llawr dyrnu i amddiffyn y cynhaeaf.
Dyma pryd yr aeth Ruth i gysgu wrth draed
Boas.

Wythnos 3

Yr wythnos hon, rydym am ystyried yr
egwyddor o wasanaethu eraill.
Yn benodol, byddwn yn ystyried Ffoaduriaid
a sut y dylai Cristnogion ddangos cariad a
chonsyrn tuag at ffoaduriaid a phobl eraill
sydd wedi eu gorfod o’u cartrefi.

Ffoaduriaid yn nhir Moab oedd Naomi a’i theulu
ac aeth Ruth i fyw i Fethlehem fel tramorwraig
mewn gwlad ddieithr. Gwelwn sut mae eglwys
yng Nghaerdydd yn dilyn esiampl Boas a sut
mae hyn yn adlewyrchu agwedd gwas Iesu ei
hun.

Cyflwyno’r thema
Dewiswch un o’r syniadau canlynol, neu
defnyddiwch y ddau os bydd amser yn caniatau.

Dwi eisiau’r gorau.
Paratowch 5 plât papur, ac ysgrifennwch y
canlynol arnynt:
plât 1 -  5 creision, bisged siocled
plât 2 – 10 creision, 2 bisged siocled, can o bop
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plât 3 - 50 creision, 5 bisged siocled, darn o
gacen, 2 gan o bop
plât 4 – 2 gracyr, gwydriad o ddþr
plât 5 – hanner afal, 5 grawnwinen
Rhowch y platiau allan a gofynnwch i bob person
ddarllen yr hyn sydd ar eu platiau.
Dywedwch wrth un person y caiff ef/hi newid y
plât am un arall. Gwnewch hyn ddwywaith,
wedyn gofynnwch iddynt pam y bu iddynt
ddewis newid eu platiau. Mae’n debyg eu bod
nhw wedi newid y platiau er mwyn cael y plât
gorau iddyn nhw’u hunain.
Mae hyn yn dangos pa mor hunanol yr ydym ni
– fel arfer rydym eisiau y gorau i ni’n hunain.
Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion os oeddent
eisiau bod yn ddilynwyr iddo Ef, byddai’n rhaid
iddyn nhw ddysgu ystyried anghenion pobl eraill
hefyd.
Pan oedd Iesu yn byw ar y ddaear, dangosodd
gariad a gofal tuag at bobl mewn angen dro ar
ôl tro. Heddiw mae Iesu yn dangos ei gariad a
gofal tuag at bobl drwyddon ni.
Mae gennym gyfrifoldeb mawr i edrych ar ôl pobl
eraill. Yn y wers hon, rydym am weld sut y mae
eglwys yng Nghaerdydd yn ceisio dangos cariad
a gofal Iesu tuag at ffoaduriaid yn y brifddinas.
 Gofynnwch i’r grþp os ydynt yn gwybod beth
ydy “ffoadur”. Trafodwch eu hatebion ac wedyn
eglurwch bod ffoaduriaid yn aml yn teimlo’u bod
yn cael eu gadael allan oherwydd eu bod yn
dod o wahanol wledydd, yn siarad ieithoedd
gwahanol, a diwylliannau gwahanol. Ffoaduriaid
yn nhir Moab oedd Naomi a’i theulu – sut ydych
chi’n meddwl y gwnaethon nhw ddygymod yno?

Cael fy ngadael allan
Gêm o “huddles.”Y grþp i symud o gwmpas yr
ystafell, i gerddoriaeth os dymunwch, hyd nes
byddwch yn galw allan unrhyw rif. Rhaid i’r
chwaraewyr fynd at ei gilydd i lunio grwpiau o’r
nifer yma. Bydd rhaid i unrhywun a fydd heb
grþp fynd allan o’r gêm ac eistedd i lawr.
Parhewch i chwarae hyd nes bydd 3 pherson
yn unig ar ôl. Galwch y rhif 2 fel bod un yn cael
ei adael allan.

Trafodwch sut deimlad oedd o i gael eich gadael
allan. Dim ond gêm oedd hon, ond gwyddom i
gyd sut deimlad ydyw i gael ein gadael allan. A
all y grþp feddwl am sefyllfa go iawn mewn
bywyd ble mae ‘gadael allan’ fel hyn yn
digwydd? Byddai’n dda pe gallech rannu stori
o’ch profiad eich hun yn cael eich gadael allan,
a sut roeddech chi’n teimlo ar y pryd.

Darllen a deall y stori
Cyn darllen y stori, eglurwch wrth y grþp
arwyddocâd golchi traed yn amser Iesu.
Byddai lletywr yn croesawu ymwelwyr drwy
ddarparu cyfleusterau golchi traed, oherwydd
roedd y ffyrdd yn boeth a llychlyd. Gwas neu
blentyn ifanc fyddai’n gwneud yr orchwyl hon
fel arfer.
Darllenwch hanes Iesu’n golchi traed y
disgyblion yn Ioan 13 1-17 neu defnyddiwch yr
Atodiad 10  beibl.net.
Edrychwch ar adnod 14. Ydy Iesu am i ni olchi
traed ein hymwelwyr? Na. Mae Iesu am i ni fod
yn barod i wasanaethu pobl eraill.
Edrychwch ar adnod 16. Iesu ydy’r meistr a ni
ydy’r gweision. Os oedd hi’n bwysig i Iesu
wasanaethu eraill, dylai fod yn bwysig i ninnau
wasanaethu eraill hefyd. Rydyn ni’n dangos ein
bod yn caru Iesu pan rydym yn byw yn ufudd
iddo Ef a phan rydym yn gwasanaethu eraill.

Cymhwyso
Beth a wyddom ni am ffoaduriaid?
Ysgrifennwch y cwestiwn hwn ar ddarn mawr o
bapur. Dangoswch y rhestr o ddatganiadau yn
Atodiad 8 i’r grþp . Yna, gofynnwch i’r aelodau i
ddewis datganiad, ei ddarllen yn uchel, a’i ludo
o dan y cwestiwn “Beth wyddom ni am
ffoaduriaid?”
Edrychwch ar y daflen wybodaeth, Atodiad 11
sef, Hanes Capel Bedyddwyr Ffordd Tredegar,
Caerdydd. Mae’r daflen hefyd yn cynnwys rhai
gwefannau er mwyn cael rhagor o wybodaeth.
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Amser Gweddi

Gyda’r grþp, edrychwch ar fap o’r byd neu glôb.
Chwiliwch am y gwledydd gaiff eu crybwyll yn y
cyfweliad â Azin a Jen.
Gweddïwch dros y bobl sy’n dioddef yn y wlad
honno.
Gweddïwch hefyd dros drigolion y wlad yna sydd
wedi mynd i fyw i wlad arall fel ffoaduriaid.
Gweddïwch dros gymdeithasau/eglwysi sy’n
ceisio helpu ffoaduriaid.
Gweddïwch dros yr unigolion a enwyd yn y
cyfweliad.
Wrth weddïo fel hyn, gallwn helpu ffoaduriaid.
Oes yna rywbeth arall allech chi ei wneud fel
grþp i ddangos cariad a gofal Iesu tuag at
ffoaduriaid?

Gweithgareddau Ychwanegol

1. Rhai gemau traed
Chwaraewch rai o’r gemau canlynol, yng nghyd-
destun “Golchi traed = Gwasanaethu eraill”.

Llofnodi traed.
Pawb i dynnu eu hesgidiau a’u sanau a chael
un pen ffelt pen bob un – y math sy’n golchi i
ffwrdd! Ar arwydd, caiff y grþp un funud i gael
cymaint o lofnodion ag sy’n bosibl ar eu troed.

Reslo traed.
Pawb yn y grþp i eistedd yn barau, gyda’r droed
dde wrth ymyl un y partner. Yna, cloi y bodiau
traed. Ar arwydd, pob un i geisio dal troed y llall
ar y llawr, fel mewn reslo braich.

Sathru bodiau traed.
Mewn parau, chwaraewyr i wynebu’i gilydd gan
afael yng ngarddyrnau eu partneriaid. Ar eich
arwydd, maent i geisio sathru bodiau traed eu
gwrthwynebwyr deirgwaith cyn i’r llall wneud
iddyn nhw!

Ffurfiwch dimau
Amserwch pa mor hir gall pob tîm gadw’r bêl/
balþn yn yr awyr gan ddefnyddio’u traed yn unig.
Caiff neb gyffwrdd y bêl ddwywaith yn olynol.

2. Llinell gwasanaeth
Dyma gêm i feimio gweithgareddau
“gwasanaethu”. Meddyliwch am sefyllfaoedd
“gwasanaethu” cyfarwydd ac ysgrifennwch nhw
ar ddarnau gwahanol o bapur. Rhannwch y grþp
yn dimau. Caiff un aelod o un tîm weld un o’r
papurau, ac wedyn rhaid iddo/i feimio’r
gweithgarwch i’w dîm/thîm. Caniatewch 30 eiliad
i wneud hyn. Rhowch bwyntiau os dyfelir y
gweithgarwch yn gywir. Parhewch hyd nes bydd
yr holl sefyllfaoedd wedi’u defnyddio.
Syniadau: Merched cinio’n rhoi bwyd allan,
hunan-wasanaeth mewn archfarchnad, bwtler
yn gweini diodydd i’w feistr, chwaraewyr tenis
yn ymarfer eu gwasanaethau.
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Ffoaduriaid
Mae yna 9.9 miliwn ffoadur a cheisiwr lloches yn y byd, yn ôl
y Cenhedloedd Unedig.

Ffoadur ydy person sydd wedi cael ei orfodi i adael ei gartref
er mwyn bod yn ddiogel.

Mae rhai ffoaduriaid yn dod i Gymru gan fod ganddynt deulu
yma yn barod.

Gall pobl fod mewn perygl adref gan fod rhyfel cartref yn eu
gwlad.

Mae rhai pobl yn wynebu cael eu herlid gan eu bod yn
meddu daliadau crefyddol/gwleidyddol sydd yn wrthwynebus
i’r llywodraeth.

Gall rhai golli eu cartrefi a’u bywoliaeth oherwydd effaith
tywydd garw.

Mae gan ffoaduriaid hawliau dynol - yr hawl i ryddid i addoli,
hawl i berchen ar ddogfennau adnabod a theithio,  gwaith,
rhyddid i ymdeithio, i gael eu hamddiffyn rhag cael eu trin yn
anffafriol, i gael eu hamddiffyn rhag cosbau am ddod i’r wlad
yn anghyfreithlon.

Beth ydy’r cysylltiad (wythnos 2)
Pobl enwog sy’n perthyn – ble i ddod o hyd i luniau   www.cawlcymru.co.uk neu googleimages
Sarra Elgan ac Elgan Rees – merch a thad
Tara Bethan ac Orig Williams - merch a thad
Catrin Finch ac Elinor Bennett  - merch a mam-yng-nghyfraith
Hywel Gwynfryn a Huw Evans (S4C) – tad a mab
Derek a Scott Quinnell – tad a mab
Rhowch glic dde ar y llun er mwyn cadw’r llun.

Atodiad 8
Teulu Newydd Ruth: Llyfr Ruth
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Iesu’n golchi traed ei ddisgyblion  www.beibl.net

1 Erbyn hyn roedd hi bron yn amser dathlu Gþyl y Pasg. Roedd Iesu’n
gwybod fod yr amser wedi dod iddo adael y byd a mynd at y Tad. Roedd
wedi caru y rhai oedd yn perthyn iddo, ac yn awr dangosodd iddyn nhw mor
fawr oedd ei gariad.
2 Roedden nhw wrthi’n bwyta swper. Roedd y diafol eisoes wedi rhoi’r syniad
i Jwdas, mab Simon Iscariot, i fradychu Iesu. 3 Gwyddai Iesu fod y Tad wedi
rhoi popeth yn ei ddwylo e. Roedd wedi dod oddi wrth Dduw, ac roedd yn
mynd yn ôl at Dduw. 4 Cododd oddi wrth y bwrdd, tynnu ei fantell allanol, a
rhwymo tywel am ei ganol. 5 Yna tywalltodd ddþr i fowlen a dechrau golchi
traed ei ddisgyblion, a’u sychu gyda’r tywel oedd am ei ganol.
6 Pan ddaeth tro Simon Pedr, dyma Simon yn dweud, “Arglwydd, wyt ti’n
mynd i olchi fy nhraed i?”
7 Atebodd Iesu, “Dwyt ti ddim yn deall beth dw i’n wneud ar hyn o bryd, ond
byddi’n dod i ddeall yn nes ymlaen.”
8 Ond meddai Pedr, “Na, byth! chei di ddim golchi fy nhraed i!”
“Os ga i ddim dy olchi di,” meddai Iesu, “dwyt ti ddim yn perthyn i mi.”
9 “Os felly, Arglwydd,” meddai Simon Pedr, “golcha fy nwylo a’m pen i hefyd,
nid dim ond fy nhraed i!”
10 Atebodd Iesu, “‘Does dim rhaid i rywun sydd wedi cael bath ymolchi eto,
dim ond golchi ei draed, am fod gweddill ei gorff yn lân. A dych chi’n lân –
pawb ond un ohonoch chi.” (11 Roedd yn gwybod pwy oedd yn mynd i’w
fradychu; a dyna pam y dwedodd e fod un ohonyn nhw ddim yn lân.)
12 Ar ôl iddo orffen golchi eu traed nhw, gwisgodd ei fantell eto a mynd yn ôl
i’w le. “ Ydych chi’n deall beth dw i wedi ei wneud i chi?” meddai. 13 Dych
chi’n fy ngalw i yn ‘Athro’ neu yn ‘Arglwydd’, ac mae hynny’n iawn, am mai
dyna ydw i. 14 Felly, am fy mod i, eich Arglwydd a’ch Athro wedi golchi eich
traed chi, dylech chi olchi traed eich gilydd. 15 Dw i wedi rhoi esiampl i chi er
mwyn i chi wneud yr un peth i’ch gilydd. 16 Credwch chi fi, dydy caethwas
ddim uwchlaw ei feistr, a dydy negesydd ddim yn bwysicach na’r un wnaeth
ei anfon e. 17 Dych chi’n gwybod hyn bellach, ond gwneud y pethau yma sy’n
dod â bendith.
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Does unman yn debyg
i gartref...

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?
Byddai’n braf cael rhywun i egluro bod y gwasanaeth yn deillio o waith yr Ysgol Sul am hanes Ruth.

Defosiwn : Gair o groeso, gweddi, emyn/cân

Cyflwyno’r thema: Cyfweliad gyda dau “ymwelydd”
Dau wirfoddolwr, un wedi ei wisgo fel person sydd ar fin ymadael ar ei wyliau, gyda gwisg addas, sbectol
haul a.y.b. a llond cês o bethau i fynd ar wyliau. Mae’r llall wedi ei wisgo fel ffoadur, gyda dillad blêr, a dim
eiddo o gwbl. Cyhoeddwch i’r gynulleidfa fod gennych ddau ymwelydd heddiw. Esboniwch eich bod am eu
cyfweld, er mwyn darganfod mwy amdanynt, ac yna gwahoddwch y ddau i ddod i’r blaen. Defnyddiwch y
patrwm isod, ond rhowch ryddid i’r ddau i ymhelaethu lle bo hynny’n briodol.

Cwestiwn I ble rydych yn mynd?
Ffoadur Dw’i ddim yn gwybod, ond gobeithio y bydd yn le diogel, lle gyda bwyd, cysgod, a phobl

groesawgar.
Dyn gwyliau I’r haul.
Cwestiwn Pam eich bod yn mynd?
Dyn gwyliau Mae gennyf sawl wythnos o wyliau mewn blwyddyn, a dwi’n meddwl ei fod yn un o fy

hawliau i gael o leiaf un gwyliau tramor bob blwyddyn.
Ffoadur Rwyf i a fy nheulu angen dianc rhag perygl.
Cwestiwn Pryd fyddwch chi’n dod adref?
Ffoadur Efallai na fyddaf byth yn mynd adref.
Dyn gwyliau Mewn pythefnos.
Cwestiwn Beth fyddwch chi’n mynd gyda chi?
Dyn gwyliau (yn gwagu y cês gan esbonio’r pethau gwahanol)
Ffoadur D’oes gennyf ddim o gwbl, dim ond ychydig o obaith yn fy nghalon.

Cyflwyno’r hanes:
Dylai rhywun gyflwyno’r darlleniad trwy esbonio eich bod wedi bod yn dysgu am Ruth dros yr wythnosau
diwethaf. Roedd teulu Ruth wedi bod yn ffoaduriaid am gyfnod ac aeth Ruth i fyw i Fethlehem fel diethryn. Mi
fydden nhw’n deall teimladau un o’n hymwelwyr yn dda iawn, felly. Ond trwy’r cwbl, roedd Duw ar waith, yn
eu cadw a’u harwain.
Gall rhai o’r plant oed 6-11 gyflwyno’r darlleniad
Darlleniad dramatig (o’r gwersi)  neu Darlleniad  Ruth pennod 1
neu Hanes Teulu Newydd Ruth  Beibl Bach i blant, tudalen 164-168 (gorffen ar ôl y paragraff cyntaf).

Eitem gan y plant lleiaf – cân neu rhigwm neu dangos peth o’u gwaith llaw.

Emyn/cân i’r gynulleidfa

Dysgu’r adnod:
“Bydded i’r Arglwydd dy wobrwyo am dy weithred….daethost i geisio nodded dan ei adain.”
Ysgrifennwch yr adnod ar ddarn mawr o bapur neu ar gyfer Taflunydd neu ar PowerPoint yn barod i ddangos
i bawb. (Mae’r adnod ar y CDd).
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Cyn mynd ati i ddysgu’r adnod gofynnwch y cwestiynau canlynnol i’r plant.
1. Beth wnaeth Ruth ar ôl cyrraedd Bethlehem?
2. Pwy welodd Ruth yn gweithio yn y caeau?
3. Beth ddywedodd Boas wrth Ruth?
4. Beth ddywedodd Boas wrth ei weithwyr?

Un o’r pethau ddywedodd Boas wrth Ruth oedd …… - dangoswch yr adnod nawr a’i darllen.

Gofynnwch i’r plant os ydy’n nhw erioed wedi gweld cywion bach? Os yn bosibl gellid cael llun o iâr a
chywion Llun iâr a chywion ar y CDd.
Esboniwch sut bydd y cywion yn sgrialu yn ôl at eu mam a chuddio o dan eu hadenydd os mae unrhyw
berygl yn codi.
Dyma’r darlun mae Boas yn meddwl amdano wrth siarad gyda Ruth. Mae Boas yn gweld bod Ruth wedi troi
at Dduw i gadw hi’n ddiogel, fel bydd y cywion bach yn troi at eu mam.
Roedd Duw wedi cynllunio cadw Naomi a Ruth yn ddiogel trwy Boas.
Gofynnwch i’r plant am awgrymiadau o bwy sy’n cadw ni’n ddiogel. Bydd rhai o’r plant wedi trafod hyn yn y
gwersi. Esboniwch ein bod yn mynd i weddio a diolch i Dduw am y bobl yma.

Gweddiau
Gallwch ofyn i’r plant i ddarllen y gweddiau mae nhw wedi eu ysgrifennu yn y wers yn diolch i Dduw am bobl
sy’n edrych ar eu hôl, neu gallwch weddio eich hun gan ddiolch am y bobl mae’r plant wedi awgrymu.
Gofynnwch i bawb i edrych ar y llun o’r cywion ac i feddwl am ofal Duw drosom.  Gofynnwch i bawb i feddwl
pa mor barod ydynt i droi at Dduw am Ei gymorth. Ydyn ni’n debyg i’r cywion yn ceisio gofal Duw neu ydyn
ni’n ceisio wynebu bywyd ar ben ein hunain?
Diolchwch i Dduw am Ei ofal yn ystod yr wythnos sydd wedi bod.
Gofynnwch am gymorth i droi at Dduw fel byddwch yn profi Ei ofal a’i amddiffyniad.
Gweddiwch dros aelodau o’r gynulleidfa neu bobl eraill sy’n hysbys i chi sydd angen profi nodded yr
Arglwydd heddiw.

Cyflwyno’r testun “Ffoaduriaid”
Esboniwch, neu cael un o’r pobl ifanc, i gyflwyno’r eitem nesaf, drwy egluro eu bod wedi cael cyfle i drafod y
testun “ffoaduriaid” yn ystod eu gwersi. Heddiw, yn y gwasanaeth rydym am gofio yn arbennig am y rhai sy’n
gweithio gyda ffoaduriad ac achos ffoaduriaid yn ein gwlad. Fel rydym wedi clywed, mae gan Dduw gonsyrn
arbennig dros bobl sy’n dioddef, ac mae gennym ni gyfrifoldebau i ofalu dros yr anghenus mewn cymdeithas.

Defnyddiwch y cyflwyniad Powerpoint sydd ar y CDd neu

Darllen y sgript sydd ar gael ar y CDd

Os rydych yn adnabod rhywun sy’n gweithio gyda ffoaduriaid byddai’n dda iawn eu wahodd i siarad yn yr
Oedfa.

Gweddiau dros Ffoaduriaid a phobl Anniogel
Edrychwch eto ar y sleidiau a gwahodd y gynulleidfa i weddïo’n dawel wrth eu wylio.
Neu,
Gofynnwch o flaen llaw i aelodau o’r gynulleidfa i weddïo dros ffoaduriaid a phobl sy’n gweithio yn y maes.

Cwis
Os ydych yn defnyddio PowerPoint byddwch angen y canlynol o’r CDd: Lluniau’r Mega Arwyr, Llun Boas,
Penawdau Boas.
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Os nad ydych yn defnyddio PowerPoint bydd angen y canlynol: y lluniau o’r Mega Arwyr i’r cynulleidfa gael
gweld (gweler y CDd); darn mawr o bapur, gyda enw Boas yn y canol wedi’i ysgrifennu’n fawr; y 4 brawddeg
canlynol wedi’i ysgrifennu’n fawr ac mewn swigod siarad, yn barod i ychwanegu 1. Geneth pwy yw hon?  2.
Gadewch iddi loffa 3.Fe wnaf iti bopeth yr wyt yn ei ddweud. 4. Yr wyf yn prynu holl eiddo Elimelech, a Ruth
yn wraig i mi.
Dangoswch y lluniau fesul un gan ofyn i’r gynulleidfa eu henwi ac i roi un ffaith am y Mega arwr yna.
Esboniwch bod yna Mega Arwr yn hanes Ruth – sef Boas.
Dangoswch y llun o Boas, neu cael enw Boas wedi’i ysgrifennu i bawb cael gweld.
Ychwanegwch geiriau Boas fesul un, gan eu hesbonio. Gweler Wythnos 2 oed 11-14 am esboniad llawn.
Wedyn, esboniwch bod Boas yn ein hatgoffa o’r Arglwydd Iesu. Ewch drwy’r geiriau eto gyda’r esboniad
canlynol.
1. Roedd Boas wedi clywed am Ruth, sut yr oedd hi wedi gadael ei chartref i ofalu am Naomi ac i ddilyn Duw
Naomi. Mae Iesu yn gwybod popeth amdanom ni hefyd – beth sydd yn ein meddwl a’n calon.
2. Roedd Boas yn gofalu am Ruth. Gofynnwch i’r plant os mae nhw’n cofio sut.  Gorchmynodd Boas i’w
ddynion adael grawn iddi a chynigiodd ddiod a bwyd iddi hi. Mae Duw yn gofalu amdanom ni hefyd. Eto,
gofynnwch am awgrymiadau gan y plant.
3. Addawodd Boas ddatrys problemau Ruth a Naomi. Mae’n bosibl bod Boas wedi syrthio mewn cariad a
Ruth yn barod. Mae Boas eisiau helpu Ruth a Naomi oherwydd mae’n gwybod eu bod yn dlawd iawn a
dydyn nhw ddim yn gallu gwneud fawr o ddim am y peth. Mae Boas yn gwybod ei bod  bosibl iddo fe eu
helpu.

Mae’r Beibl yn dweud fod gennym ni broblem fawr iawn. Mae gennym galonnau llawn pechod. Dydyn
ni ddim yn gallu cael gwared o’n pechod, ond, gan fod Iesu’n ein caru gymaint roedd e’n fodlon dod i’r byd i
farw ar y groes ac i gymryd ein pechodau oddi wrthym.
4. Mae Boas yn prynu eiddo Elimelech yn ôl. (Dylech fod wedi esbonio’r syniad o’r Prynwr yn y rhan gyntaf
o’r cyflwyniad). Mae Iesu’n ein prynu ni wrth farw ar y groes. Mae’r Beibl yn dweud fod pob un ohonom
mewn dyled i Dduw, ond os ydym yn gofyn i Iesu faddau ein pechod mae Duw yn fodlon clirio’r ddyled yna.
Dim ond fel hyn medrwn ni gael perthynas â Duw a Iesu.

Gweddi gyda ymateb gynulleidfaol
Esboniwch wrth y gynulleidfa eu bod yn ymateb ar ôl pob brawddeg gyda’r geiriau
“Rydym ni am ddweud... Diolch, Arglwydd.”

Ein Tad,
Yr Wyt yn gwybod popeth amdanom ac ....
Rwyt wedi danfon Iesu i’r byd er ein mwyn ac....
Mae’n anhygoel i feddwl fod Iesu wedi marw yn ein lle ac...
Bod Iesu wedi talu ein dyled ni ac....
Am y cyfle i ddod am faddeuant heddiw....
Amen

Cymhwyso i’r oedolion - os y dymunent. Gall y plant lenwi taflen waith yn ystod y cyfnod hwn.

Emyn/cân i ddiweddu’r oedfa

Awgrymiadau ar gyfer emynau:
Caneuon Ffydd: 43 “Af i mewn i byrth fy Nuw”, 121 “Diolch, diolch Iesu”, 54 “Deuwch gyda mi”,
158 “Mor dda yw ein Duw”, 116 “Cyfrif y Bendithion”, 564 “Mae Iesu’n fuddugol”.

Tyrd i Ddathlu: 5 Crea ynof galon lân, 15 Mi gamaf ‘mlaen, 10 Iesu rwy’n dy garu di, 18 Nid Mega Arwyr,
27 Pan rwy’n cofio.


