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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 6 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: Newyddion Da

Rhestr Adnoddau Stori’r Nadolig

Beibl Lliw y Blant, tud 180-192
Beibl Bach i Blant, storïau 33-36
Beibl i Blant mewn 365, storïau 238-247
Cyfres y Beibl Fideo, Tâp 4, stori 1

Syniadau crefft:
Pecyn crefft – “Manger scene” gan ‘Glory
Mountain’.
Ar gael gan Gyngor Ysgolion Sul - pris £6.00 am
12 pecyn crefft.

Jig-so
Pos Llawr Enfawr y Nadolig £8.99
Christmas Story - maint anferthol - 81 darn £19.99

DVD: It’s a Boy - ar gael o:
www.bensonsworld.co.uk

Nid wyf yn gwybod amdanoch chi, ond i mi, mae’r Nadolig yn amser prysur, ac wedi datblygu’n
þyl fasnachol i’r graddau ei bod yn anodd iawn cofio pam ein bod yn dathlu o gwbl. Mae’n
cymryd ymdrech arbennig i gofio ac i fyfyrio am ryfeddod y ffaith bod Duw wedi anfon ei Fab, ei
fod wedi dod yn gig a gwaed, ac wedi dod i fyw atom.

Ein thema ar gyfer y gyfres hon yw ‘Newyddion da i’r holl fyd’. Mae newyddion da yn medru bod
yn beth digon prin, ond yn yr efengyl, cawn ateb Duw i fywyd sydd yn aml yn boenus ac yn
ddiobaith, gan gynnig yn ei le, y rheswm pennaf dros lawenydd.

Mae’r plant ieuengaf yn gwirioni’n llwyr â rhyfeddod y Nadolig, ac iddynt hwy, un rhan o antur y
Nadolig yw hanes y geni. I blant hÿn, mae’r hud yn dechrau diflannu, a byddant hwy fel ninnau
yn cael ein rhwydo gan y gwario, gwario, gwario, meddiannu, meddiannu, meddiannu, sydd
mor gyffredin yn ein cymdeithas.

Hanes y Nadolig yw’r hanes mwyaf cyfarwydd yn y Beibl, ond ni ddylid cymryd yn ganiatáol fod
y plant yn deall yr arwyddocâd. Mae genedigaeth Iesu yn newyddion da i’r byd i gyd wrth i
Dduw’r Mab ddod yn berson o gig a gwaed a dechrau ei fywyd ar y ddaear. Byddwn yn ystyried
gyda’r ieuenctid beth y mae enwau Iesu yn ei ddysgu i ni am gymeriad a chenhadaeth Iesu,
ochr yn ochr ag ymateb y Doethion. Mae eu dyfalbarhad wrth ddilyn y seren, eu haddoliad o’r
brenin newydd, yr wrogaeth y maent yn ei roi iddo yn cynnig esiampl i ni ei ddilyn, nid yn unig
dros y Nadolig, ond trwy gydol ein bywydau.

Mae’n bwysig ein bod yn annog y plant i gadw Iesu yng nghanol eu dathliadau, tra ein bod ni yn
dysgu rhoi amser i fyfyrio ac ystyried sut y byddwn yn dathlu ein hunain. Byddwn yn pwysleisio
hyn drwy gydol y gwersi. Byddai’n werthfawr iawn i chi gymryd cyfle i ddarllen eto drwy’r hanesion,
gan ofyn i Dduw eich llenwi â rhyfeddod a sylweddoliad newydd o’i gariad, ei drugaredd, wrth
iddo roi ei unig Fab i fod yn Waredwr i ni.

RHAI LLYFRAU STORI NADOLIG
Croeso i’r Baban Iesu
Cnoc Cnoc! Pwy sy ’na?
Fflach o Olau
Baban mewn Preseb
Y Nadolig Cyntaf
Geni Iesu a’r Nadolig
Croeso i’r Baban Iesu
Taith i Fethlehem
Tair Taith y Nadolig
Stori’r Nadolig
Llyfr Sticeri Stori’r Nadolig;
Y Seren Newydd
Noson o Aeaf
Y Bugail Blin
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Oed Meithrin – 6
Newyddion Da: Luc 1 a 2

AMSER CHWARAE

1. Sgwrsiwch am fabanod, a’r hyn sydd eu
hangen arnynt. Efallai y byddwch am ofyn i riant
ddod â baban i’r dosbarth. Mae’n debyg y bydd
gan un o’r plant frawd neu chwaer iau.
Paratowch nifer o bethau sydd eu hangen ar
fabanod. Gadewch i’r plant ddweud beth ydynt,
a’r hyn y gall/na all faban ei wneud. Paratowch
nifer o luniau o fabanod a deunyddiau babanod
allan o gylchgronau, a gadael i’r plant eu gludo
ar ddarn o bapur o gwmpas y geiriau “Diolch
Dduw am fabanod.” Dywedwch wrthynt fod yr
hanes gwir heddiw o’r Beibl yn sôn am ddynes
a gafodd newyddion da a’i bod hi am gael baban
arbennig iawn.

2.  Paratowch fag â nifer o bethau ynddo, rhai
sy’n addas ar gyfer babanod, ac eraill y gall
oedolion neu blant hÿn yn unig eu defnyddio.
Gadewch i’r plant gymryd eu tro i deimlo’r
eitemau yn y bag a cheisio dyfalu beth ydynt.
Yna, gallant gymryd un eitem ar y tro o’r bag
gan ddweud a ydyw’n addas ar gyfer plentyn
neu beidio. Trafodwch y pethau sydd eu hangen
ar fabanod, a dywedwch fod yr hanes o’r Beibl
yn sôn am deulu a gafodd newyddion da, a’u
bod nhw am gael baban arbennig iawn. Neu,
defnyddiwch y gweithgaredd i ail-adrodd hanes
y geni.

3. Cuddiwch ddefaid o amgylch yr ystafell cyn
i’r plant gyrraedd (gall rhain fod yn deganau
meddal, plastig neu luniau), bydd angen un i
bob plentyn. Cadwch un ohonynt yn eich llaw
neu mewn bag, a gofynnwch i’r plant ddyfalu
pa anifail yr ydych yn ei guddio. Rhowch gliwiau
yn gyntaf, yna gadael iddynt deimlo’r tegan. Pan

fyddant wedi dyfalu, gadewch iddynt fynd o
amgylch yr ystafell i edrych am y defaid eraill.
Gofynnwch iddynt a ydynt yn gwybod pwy sydd
yn edrych ar ôl defaid? Cyflwynwch y gair ‘bugail’
iddynt. Dywedwch fod yr hanes gwir heddiw o’r
Beibl yn sôn am fugeiliaid a gafodd newyddion
da gan Dduw. Neu, defnyddiwch y gweithgaredd
i ail-adrodd stori’r geni.

4. Chwarae gêm ‘Pasio’r Parsel’
Rhowch losin tu fewn i bob haen o bapur. Yn y
canol bydd siâp seren (addurn Nadolig efallai?).
Sgwrsiwch am dderbyn anrhegion. Dywedwch
fod yr hanes wir heddiw o’r Beibl yn sôn am bobl
yn rhoi anrhegion i’r baban Iesu hefyd, a’u bod
wedi dilyn seren arbennig yn yr awyr. Neu,
defnyddiwch y gweithgaredd i ail-adrodd hanes
y geni.

5. Paratowch stribed siâp coron i bob plentyn, a
siapau lliwgar i fod yn emau i’w gludo ar y goron,
e.e. trionglau glas, diemwntau melyn, cylchoedd
gwyrdd. Eglurwch eich bod am ludo’r rhain i’r
goron wrth chwarae gêm. Byddwch hefyd angen
deis gyda’r siapau perthnasol arno. Gallwch
wneud un syml eich hun gan ddefnyddio bocs
gwag (oxo neu debyg), neu drwy addasu dis
arferol. Bydd y plant yn casglu’r siâp y maent
yn ei daflu ar y dis, ac yn cael ei ludo ar eu coron.
Chwaraewch hyd nes y bydd yr holl ddarnau
wedi eu cymryd, a phob plentyn â gemau o bob
lliw.
Gludwch bennau’r goron at ei gilydd i ffitio
pennau’r plant, ac yna adroddwch hanes y tri
gþr doeth yn ymweld â’r baban Iesu. Dywedwch
fod yr hanes heddiw yn sôn am frenhinoedd a
aeth i ymweld â’r Iesu a mynd ag anrhegion

AMCANION:
I weld sut y gwnaeth gwahanol bobl dderbyn y newyddion
am eni’r Iesu
I gyflwyno rhyfeddod geni’r Iesu – y rheswm am ddathlu’r
Nadolig
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gyda nhw. Neu, defnyddiwch y gweithgaredd i
ail-adrodd stori’r geni.

AMSER STORI

Gallwch rannu’r hanes i dair rhan:
1. Mair a Joseff yn derbyn y newyddion da gan
yr angel, teithio i Fethlehem, Iesu’n cael ei eni.

2. Y bugeiliaid yn derbyn y newyddion da a
theithio i’r stabl.

3. Y tri gþr doeth yn dilyn y seren i ddarganfod y
brenin newydd.

Mae’n syniad da i adrodd yr hanes yn eich
geiriau eich hun, yn hytrach na darllen i blant
iau, gan ddangos lluniau yr un pryd. Gallwch
ddefnyddio unrhyw lyfr addas ar gyfer lluniau,
gweler y daflen ‘Adnoddau’ am syniadau. Neu,
defnyddiwch un o’r syniadau canlynol:

1. Chwaraewch chi gymeriad Mair. Rhowch siôl
am eich pen ac adroddwch a chymeriadwch y
stori, e.e. “Un diwrnod roeddwn yn brysur yn y
tÿ.  Yn sydyn, daeth angel! Dydw i erioed o’r
blaen wedi gweld angel, ac fe gefais fraw...”
Pwysleisiwch fod Mair a Joseff yn hapus iawn i
gael y newyddion hyn oherwydd eu bod yn
gwybod fod y baban hwn yn anrheg arbennig
gan Dduw.

2. Adroddwch stori’r bugeiliaid ynghyd â
symudiadau. Gofynnwch i’r plant gopïo eich
symudiadau wrth i chi ddweud y stori, e.e. “Un
noson dywyll, roedd bugeiliaid yn edrych ar ôl
praidd o ddefaid ar y mynydd (meimio edrych o
gwmpas a chyfri defaid). Roedd hi’n oer iawn
(rhwbiwch eich breichiau i gynhesu). Roedd rhai
o’r bugeiliaid wedi mynd i gysgu (caewch eich
llygaid gyda’ch dwylo gyda’i gilydd o dan eich
boch). Roedd rhai o’r bugeiliaid yn sgwrsio wrth
ymyl y tân (rhwbiwch eich dwylo â’i gilydd a
meimio sgwrs)…”  Pwysleisiwch fod y bugeiliaid
yn gwybod fod y baban newydd yn un arbennig

oherwydd roedd Duw wedi anfon angylion i
ddweud wrthynt.

3. Meimiwch hanes y brenhinoedd gyda’r plant.
Gadewch i’r plant wisgo eu coronau os ydych
wedi eu creu, a gellir gwneud clogynnau o
ddarnau o ddefnydd hefyd. Fel yr uchod,
dywedwch yr hanes yn syml a gofyn i’r plant
gopïo eich symudiadau. Symudwch o amgylch
yr ystafell gan bwyntio at y ‘seren’ yn yr awyr.
Gallwch baratoi doli wedi ei lapio mewn blanced
ar gyfer golygfa’r stabl. Gallwch benlinio o flaen
y babi  a chynnig yr anrhegion i’r baban. Efallai
y gallai’r plant ailadrodd brawddeg syml, e.e.
“Rydw i wedi dod ag anrheg i’r baban Iesu, y
brenin newydd.”
Pwysleisiwch fod y brenhinoedd yn gwybod fod
Iesu’n faban arbennig am fod Duw wedi gosod
seren ddisglair i’w harwain ato.

Am syniadau pellach am sut i gyflwyno’r hanes,
gweler y daflen ‘Syniadau Pellach’.

Cofiwch ddweud wrth y plant fod amser y
Nadolig yn amser i gofio geni’r baban Iesu
flynyddoedd maith yn ôl.

AMSER CREADIGOL

1. Creu yr angylion a ddaeth â’r newyddion da i
Mair, Joseff a’r bugeiliaid.

Dylid defnyddio’r patrymlun ar gyfer clychau a
geir yn Atodiad 1. Gallwch ddefnyddio papur
sgleiniog neu ddarnau o bapur gweadog
(textured). Efallai gallai’r plant ddefnyddio’r
patrymlun eu hunain a thorri’r siapau, neu efallai
byddai’n well gennych baratoi’r rhain eich
hunan. Gludwch y siapau clychau at ei gilydd i
greu angel. Gallai fod yn hwyl canu cân
Nadoligaidd sy’n cyfeirio at glychau. Gellir egluro
fod rhai eglwysi adeg y Nadolig yn defnyddio
clychau gan eu bod yn creu sþn hapus.
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Defnyddiwch amlinelliad dwylo i greu siâp angel.

Peintiwch ddwylo’r plant a’u rhoi ar gefndir tywyll.
Defnyddiwch siâp crwn ar gyfer yr wyneb, a
thriongl ar gyfer y corff / clogyn. Gellir defnyddio
llewych (glitter) ar yr adenydd. Ysgrifennwch yr
adnod “Newyddion da i’r holl bobl” (Luc 2:10) ar
y cefndir - byddai defnyddio pin ysgrifennu lliw
arian neu aur yn drawiadol. Neu, gellir defnyddio
‘WordArt’ ar y cyfrifiadur ac argraffu’r adnod er
mwyn ei lynu ar y cefndir.

2.  Creu’r baban Iesu yn gorwedd mewn preseb.

Cymysgwch ‘Rice Krispies’ â siocled wedi ei
doddi i greu’r “gwellt” yn y crud. Rhowch mewn
papurau cacenau bach, dau ar gyfer bob
plentyn, un i’w fwyta ac un i fynd adref. Gadewch
i’r plant ddefnyddio eisin ffondant neu farsipán
er mwyn creu siâp y baban i orwedd yn y gwellt.
Cofiwch am fagiau er mwyn i’r plant gario’u
cacen adref â nhw.

3. Taflenni gwaith

AMSER CANU A GWEDDÏO

RHIGWM
Dyma Mair - Mae hi’n brysur iawn
(meimio sgubo’r llawr)

Dyma’r angel - Mae ganddo newyddion da
(rhoi dwylo ar eich ceg fel trwmped)

Dyma Mair - Mae hi am gael babi
(meimio dal babi)

Dyma’r angel - Newyddion da gan Dduw
(rhoi eich dwylo ar eich ceg fel trwmped ac yna
pwyntio i fyny at Dduw)

CÂN
Ar y dôn “London Bridge is falling down”,
gwnewch symudiadau syml i fynd gyda’r gân,
e.e. dal babi (pennill 2), rhedeg yn yr unfan
(pennill 3), pwyntio i’r awyr (pennill 4):

Dewch i wrando’r newydd da,
newydd da, newydd da.
Dewch i wrando’r newydd da,
newydd da i’r holl fyd.

“Mair, cyn hir, caiff fabi bach,
fabi bach, fabi bach
Mair, cyn hir, caiff fabi bach”,
meddai’r angel.

“Brysio i’r stabl a wnawn ni,
a wnawn ni, a wnawn ni
Brysio i’r stabl a wnawn ni”,
meddai’r bugeiliaid.

Dilyn seren ddisglair iawn,
ddisglair iawn, ddisglair iawn,
Dilyn seren ddisglair iawn
wnaeth y brenhinoedd.

Diolch am y newydd da,
newydd da, newydd da,
Diolch am y newydd da,
newydd da i’r holl fyd.
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Gweddïo

Darllenwch y weddi ganlynol, linell wrth linell, ac
ar ôl pob llinell bydd y plant yn dweud
“newyddion da”.

Cafodd Iesu ei eni ym Methlehem…
Newyddion da

Roedd Mair yn hapus pan ddaeth yr angel…
Newyddion da

Rhedodd y bugeiliaid i’r stabl…
Newyddion da

Gwelodd y doethion seren lachar newydd…
Newyddion da

Mae hi bron yn amser y Nadolig…
Newyddion da

Mae Iesu’n ein caru…
Newyddion da

Gweddïwch dros fabanod newydd y mae’r plant
yn eu hadnabod. Os ydych wedi creu’r cywaith
babanod, yna gellir edrych yn ôl arno yn awr.

Awgrym ar sut i ddefnyddio’r deunydd

Wythnos 1 Wythnos 2 Wythnos 3

Amser chwarae 1/2
Amser stori 1
Crefft 3
Rhigwm / Gweddi 2

Amser chwarae 3
Amser stori 2
Crefft 1
Gweddi 1

Amser chwarae 4
Amser stori 3
Crefft - amser chwarae 5
Cân
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Rhowch gylch o gwmpas y pethau oedd yn y stabl noson
genedigaeth Iesu.
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CYFLWYNO’R THEMA

1. Newyddion da/drwg
Un ai: Paratowch restr o ddatganiadau, rhai’n
cynnwys newyddion da, eraill newyddion drwg.
Darllenwch y rhain yn uchel, gan roi amser i’r
plant i ymateb i bob un. Os ydynt yn meddwl ei
fod yn newyddion da, yna gellir codi bawd, neu
os yn newyddion drwg, bawd i lawr. Er enghraifft,
“Mae’r ysgol wedi ei ohirio am wythnos; Mae
mam yn dweud eich bod yn cael bwyta siocled
bob dydd i frecwast; Mae’r teledu wedi torri ac
mae’n amhosibl ei drwsio am fis; Mae’n mynd i
fwrw glaw am flwyddyn; Mae pob plentyn yn
ysgol …….. yn cael mynd i ‘Disneyland’.”
Gwnewch y pwynt fod bywyd yn llawn o
newyddion da a drwg. Adeg y Nadolig rydym yn
cofio mai Iesu yw’r newyddion gorau erioed.

Neu: Casglwch 2/3 copi o’r un papur newydd.
Gwnewch restr o flaen llaw o tua 10 pennawd
yn cynnwys newyddion da a drwg. Yn amlwg
bydd angen bod yn ofalus beth yr ydych yn ei
ddewis. Rhannwch y dosbarth i ddau neu dri

thîm a gofyn iddynt ddod o hyd i’r penawdau.
I’w wneud yn anos, gellir rhoi cliwiau ynglÿn â’r
penawdau. Bydd y tîm cyntaf a ddaw o hyd i’r
pennawd yn cael pwynt, ac yna gwelir pa dîm
sydd â’r cyfanswm mwyaf o bwyntiau ar
ddiwedd y gêm. Dewiswch un neu ddau
bennawd i’w trafod wedi’r gêm. Gwnewch y
pwynt fod bywyd yn llawn o newyddion da a
drwg. Adeg y Nadolig rydym yn cofio mai Iesu
yw’r newyddion gorau erioed.

2. Rhowch i mi gliw
Ar ddarnau unigol o bapur ysgrifennwch swyddi,
e.e. Athro, Barbwr, Dyn Tân, Cogydd, Pêl-
droediwr, Deintydd, Gweithiwr Siop. Gofynnwch
am wirfoddolwyr i feimio’r swyddi o flaen y
dosbarth, a chaiff pawb arall geisio dyfalu beth
yw’r swydd. Dywedwch fod Iesu wedi dod i’r byd
i wneud swydd arbennig iawn, a dyma yw’r
rheswm dros ddathlu’r Nadolig.

3. Creu poster
Os oes gennych grþp mawr, rhannwch nhw i
grwpiau llai er mwyn creu posteri. Rhowch

AMCANION

I ystyried y newyddion da a roddwyd i Mair, Joseff, y bugeiliaid
a’r gwÿr doeth.
I ddeall bod dyfodiad Iesu i’r byd yn newyddion da i ninnau
hefyd.
I bwysleisio mai gwir ystyr dathlu’r Nadolig yw diolch i Dduw
am anfon Ei fab i fod yn waredwr.

Adnod y gyfres
‘Ond dyma’r angel yn dweud wrthyn nhw, “Peidiwch bod ofn. Mae gen i newyddion da
i chi! Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich Achubwr
wedi cael ei eni heddiw, ym Methlehem (tref y Brenin Dafydd). Ie, y Meseia! Yr Arglwydd!”’
Luc 2:10-11

Cân y gyfres
‘Newyddion da’ – cân newydd gan Sioned Williams
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adnod y gyfres ynghanol y poster a gofynnwch
i’r plant dynnu lluniau yn ymwneud â stori’r
Nadolig o amgylch yr adnod. Gellir hefyd
ysgrifennu brawddegau, geiriau neu garolau os
dymunir. Hefyd, gellir defnyddio lluniau oddi ar
hen gardiau Nadolig, ond dywedwch wrth y plant
i ddefnyddio syniadau o’r stori Feiblaidd yn unig.
Sgwrsiwch wrth iddynt greu’r posteri am eu hoff
rannau o’r hanes. Pan fyddant wedi gorffen,
edrychwch ar bob poster yn eu tro gan sgwrsio
am yr hyn sydd arnynt. Tynnwch sylw’r plant at
yr adnod ac eglurwch mai’r hanes am eni Iesu
yw’r rheswm pam yr ydym yn dathlu’r Nadolig,
ac mai geni’r Iesu yw’r newyddion gorau erioed.

CYFLWYNO’R HANES

1. Amser stori (6-11 oed)
Defnyddiwch lyfr addas, neu gwyliwch ran o’r
hanes ar DVD (gweler y dudalen Adnoddau) ac
yna dewiswch un o’r syniadau canlynol i
atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. Neu,
defnyddiwch un o’r syniadau canlynol wrth
adrodd y stori.

2. Creu Cristingl  Atodiad 3 (6-11 oed)
Oren yw ‘Cristingl’, sydd â phedwar pren coctel
yn dod allan ohono. Ar bob un, ceir melysion
neu swltanas. O’i amgylch, ceir rhuban coch, a
channwyll yn dod allan o ben yr oren, gweler
Atodiad 3.
Eglurwch wrth y plant fod llawer o bobl yn creu’r
rhain cyn y Nadolig i’w hatgoffa pam fod Iesu
wedi ei eni. Mae rhai eglwysi yn cynnal
gwasanaeth Cristingl. Cynhaliwyd y cyntaf yn
yr Almaen dros 250 o flynyddoedd yn ôl.
(Crëwch un ohonynt, gan egluro beth a olyga
pob darn.) Yr oren yw’r ddaear. Creodd Duw y
ddaear yn le rhyfeddol, yn llawn anifeiliaid,
planhigion hardd a phethau da i’w bwyta
(rhowch y prennau coctel gyda’r melysion arnynt
i fewn yn yr oren). Hefyd, creodd Duw bobl i fyw
ar y ddaear a’i mwynhau. Roedd Duw yn falch
o’r byd a greodd, ond fe wnaeth Adda ac Efa,
sef y bobl a grëwyd gan Dduw, anufuddhau iddo
a daeth pechod i’r byd a’i ddinistrio.

Penderfynodd Duw wneud rhywbeth anhygoel
er mwyn adfer hyn. Anfonodd ei fab, Iesu, i’r byd
fel baban i Mair pan oedd hi’n ymweld â
Bethlehem gyda Joseff. (Gellir gofyn cwestiynau
i’r plant i weld pa mor dda y maent yn cofio hanes
y geni, neu ddangos llyfr lluniau yma.)
Daeth Iesu i wneud swydd arbennig. Dywedodd
Iesu ei fod wedi dod i fod yn oleuni i’r byd.
Siaradwch am oleuni.  Pam fod angen goleuni?
Sut mae hi’n teimlo i fod mewn lle tywyll? Fel ag
y mae goleuni yn ein galluogi ni i weld mewn
tywyllwch, y mae Iesu’n ein galluogi i weld
pethau hefyd. Mae Iesu yn dangos ein
pechodau i ni, a bod Duw yn casáu pechod. Mae
hefyd yn dangos faint y mae Duw yn ein caru ni
ac am faddau ein pechodau. Mae Iesu’n dangos
sut y mae Duw am i’w bobl fyw, drwy helpu a
charu eraill, a dod â ‘goleuni’ iddynt. (Rhowch y
gannwyll ar ben yr oren.)
Rhan arall o swydd arbennig Iesu oedd marw
ar y groes. (Rhowch y rhuban coch o amgylch
yr oren.) Mab Duw oedd Iesu, ac Ef yn unig allai
farw ar y groes er mwyn maddau ein pechodau
ni. Pan groeshoeliwyd Iesu, cymerwyd ein
pechodau oddi wrthym, fel y gallwn innau fod
yn ffrindiau gyda Duw, fel ag yr oedd Adda ac
Efa cyn iddynt bechu.
Dros adeg y Nadolig mae’n bwysig i ni gofio hyn,
gan mai dyma’r newyddion gorau a allwn ei
dderbyn. Fel ag y derbyniodd y bugeiliaid a’r
gwÿr doeth y newyddion da, rydym ninnau’n
derbyn y newyddion da fod Iesu wedi marw i
faddau ein pechodau.
Byddai’n dda petai pob plentyn yn gallu creu
Cristingl ac yn mynd ag ef adref gyda nhw.

3. Llun a stori (8-11 oed)
Casglwch set o gardiau Nadolig gyda’r lluniau
isod arnynt. Bydd angen Beiblau hefyd.
Ysgrifennwch y cyfeiriadau Beiblaidd ar gardiau
ar wahân. Gadewch i’r plant weithio mewn parau
neu grwpiau bychain i ddod o hyd i’r adnodau
yn y Beibl a’u darllen, un grþp ar y tro. Caiff y
plant ddewis pa gerdyn Nadolig sydd fwyaf
addas i’w darlleniad.
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1. Llun o Mair - Luc 1:26-31
2. Llun o Mair a Joseff yn teithio i Fethlehem -
Luc 2:1-4
3. Y bugeiliaid - Luc 2:8-15
4. Y stabl - Luc 2:6,7
5. Y gwÿr doeth - Mathew 2:1,2,9-11
6. Seren - Ysgrifennwch yr adnod am y gyfres.

Cymhwyso
Darllenwch yr adnod gyda’r plant ac esboniwch
fod 3 enw yn cael eu rhoi i Iesu yn yr adnod.
Ydy’r plant yn gallu dod o hyd iddynt? Dydy’r
enwau ddim yn rhai cyfarwydd ond mae gan bob
enw ei ystyr, fel y mae ystyr i’n henwau ni.
Rhowch esiampl i’r plant e.e. “Ystyr eich enw
chi yw....”
Edrychwch ar y lluniau yn Atodiad 4. Gofynnwch
i’r plant beth sy’n digwydd yn y lluniau a beth
ydy’r cysylltiad rhyngddynt? Mae rhywun yn cael
ei achub yn y lluniau. Enw am berson sydd yn
achub ydy “Achubwr.” Pam oedd yr angylion yn
galw Iesu yn “Achubwr”? Mae’r Beibl yn dweud
ein bod ni i gyd mewn perygl, fel y bobl yn y
lluniau. Mae ein bywydau yn llawn pechod ac
mae’n rhaid i ni gael gwared â phechod er mwyn
cael bod yn ffrind i Dduw. Daeth Iesu Grist i’r
byd i gymryd ein pechodau oddi arnom pan fu
farw ar y groes. Os ydym yn dweud “sori” am
ein pechodau a gofyn i Dduw faddau i ni, gallwn
ddod yn rhan o deulu Duw a bydd Iesu yn dod i
fyw yn ein calonnau. Dyma’r newyddion da yr
oedd yr angylion yn ei gyhoeddi.

4. Stori Jig-so   (6-8 oed)

Paratowch set o gardiau Nadolig gyda lluniau
crefyddol arnynt - gweler y rhestr uchod. Ar gefn
y cerdyn olaf, sef y seren, ysgrifennwch ran o’r
adnod, “Peidiwch bod ofn. Mae gen i newyddion
da i chi.” Torrwch y cardiau i 3/4 rhan fel jig-so.
Gofynnwch i’r plant, yn eu tro, i ddewis darnau i
ffurfio’r llun. Sgwrsiwch am y llun gyda’r plant
gan ofyn cwestiynau iddynt. Does dim rhaid
cwblhau’r jig-so’s mewn unrhyw drefn.

Parhewch hyd nes ffurfio bob llun. Wedyn,
cewch osod y lluniau yn eu trefn.

Cymhwyso
Darllenwch yr adnod neu gofynnwch i’r plant
adrodd yr adnod ar eich ôl ac esboniwch mai
dyma neges yr angylion i’r bugeiliaid.
Gofynnwch i’r plant pam fod y bugeiliaid yn ofnus
a beth oedd y newyddion da a oedd ganddynt?
Esboniwch wrth y plant fod Iesu wedi dod i’r byd
i ddangos i ni cymaint y mae Duw yn ein caru.
Roedd Duw yn gweld yr holl bethau drwg yn y
byd ac yn gweld y pethau drwg yng nghalonnau
pobl. Daeth Iesu i’r byd i gael gwared o’r pethau
drwg o’n calonnau. Mae hyn yn newyddion da
iawn, oherwydd nid ydym yn gallu gwneud hyn
ein hunain. Os ydym yn dweud “sori” wrth Dduw
am y pethau drwg yr ydym yn eu gwneud, y mae
E’n maddau i ni ac yn cymryd ein pechod
(esboniwch mai “pechod” ydy’r gair y mae’r Beibl
yn ei ddefnyddio am bethau drwg y mae pobl
yn ei ddweud, ei wneud neu yn ei feddwl). Dyma
beth yw Newyddion Da, i ninnau ac i bawb drwy’r
byd sy’n dathlu’r Nadolig.

CREFFT
Defnyddiwch yr amser yma i sgwrsio gyda’r plant
am hanes y Nadolig gan gofio pwysleisio’r gwir
reswm am y dathlu.

1. Creu Torch Adfent.
Dangoswch y llun o Atodiad 3 ac eglurwch sut
ddechreuodd y traddodiad yn y canol oesoedd,
ac iddo’i fabwysiadu gan Gristnogion tua 400
mlynedd yn ôl i’w cynorthwyo nhw i baratoi at y
Nadolig. Eglurwch yr hyn y mae’n ei symbylu,
gweler isod.

Er mwyn creu’r dorch bydd angen:
Stribed o gerdyn gwyrdd, neu unrhyw gerdyn y
gellir ei orchuddio gyda dail gwyrdd. Os ydych
yn torri dau ddarn o gerdyn A4 ar eu hyd i dri
stribed 30cm x 7cm, gellir uno dwy stribed at ei
gilydd fel y bydd yn mesur 60cm. Wedi ei
addurno, caiff y stribed ei wneud yn gylch. Mae’r
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cylch yn symbol o gariad diderfyn Duw, y
rheswm fod Iesu wedi ei eni i’r byd.
Dail gwyrdd - wedi eu torri o bapur. Defnyddiwch
yr amlinelliad o Atodiad 3 fel cymorth. Mae’r dail
gwyrdd yn symbol o fywyd ar y ddaear,
mwynhau ffrwyth y ddaear a’r bywyd tragwyddol
y mae Duw yn ei gynnig i bawb sy’n troi ato.
Tair cannwyll borffor gyda fflamau, a channwyll
lliw rhosyn - darnau o gerdyn lliw, neu gall y plant
eu lliwio eu hunain. Mae rhai pobl yn gweld y
canhwyllau porffor yn symbolau o obaith,
heddwch a chariad, a’r gannwyll arall yn symbol
o hapusrwydd. Mae un gannwyll yn cael ei
goleuo bob wythnos yng nghyfnod yr Adfent,
sydd yn dechrau pedwar dydd Sul cyn diwrnod
y Nadolig. Wythnos wrth wythnos bydd golau’r
canhwyllau yn cryfhau wrth i ni agosáu at y
Nadolig. Mae hyn yn symbol o Iesu, goleuni’r
byd, yn dod i gael gwared â phechod.
Cannwyll wen. Mae’r gannwyll hon yn cael ei
goleuo ar ddiwrnod y Nadolig, fel symbol o
enedigaeth yr Iesu.
Pan fydd yr holl ddarnau’n barod, glynwch nhw
at ei gilydd fel y dengys Atodiad 3.

Coginio - Iesu yn y preseb ac angylion eisin

Os oes gennych grþp mawr, gallwch eu rhannu
i grwpiau llai, gyda phob grþp yn cymryd tro i
goginio. Gellir paratoi’r ‘preseb’ i ddal y baban
Iesu, (Atodiad 2), defnyddio un o’r taflenni
gwaith, cael cwis neu chwarae gêm wrth aros.
Cofiwch am fagiau er mwyn i’r plant gario eu
cynnyrch adref gyda nhw. Mae’n bwysig bod yn

ymwybodol o unrhyw alergeddau ac am
hylendid.

Cacennau ‘Rice Krispies’- bydd angen rice
krispies, bar o siocled, papurau cacennau bach,
eisin ffondant/marsipan.

Toddwch far mawr o siocled mewn microdon,
neu fowlen uwchben sosban o ddþr berw.
Byddai’n syniad gofyn am gymorth ychwanegol
i oruchwylio. Cymysgwch y siocled â’r ‘rice
krispies’ er mwyn creu’r ‘gwellt’ ar gyfer y preseb.
Rhowch y gymysgedd mewn papurau cacen,
fel bod digon i bob plentyn gael un gacen yr un.
Gwnewch wagle yn y canol. Gall y plant
ddefnyddio marsipan neu eisin i greu siâp y
‘baban Iesu’ yng nghanol y ‘gwellt’.

Angylion eisin - bydd angen eisin ffondant,
addurniadau cacen sgleiniog a’r patrymlun
angel, Atodiad 3. Mae’n bosib’ prynu eisin
ffondant parod neu dilynwch y rysáit canlynol.

Hidlwch 250g o siwgr eisin i fowlen,
ychwanegwch 1 llwy fwrdd a hanner o laeth,
ychydig o ddiferion o peppermint essence a
chymysgwch gyda llwy bren nes i’r cymysgedd
lynu at ei gilydd fel toes. Ychwanegwch ychydig
o siwgr eisin os yw’r cymysgedd yn rhy wlyb,
neu ddiferion o laeth os yw’n rhy sych.
Rhannwch y cymysgedd rhwng y plant. Gallwch
rholio’r gymysgedd ac yna thorri siâp angel gyda
chyllell gan gopïo’r patrymlun. Addurnwch gyda’r
addurniadau sgleiniog a’u gadael i sychu a
chaledu.

DRAMA A CHÂN
Mae’n ddigon posib y byddwch yn dechrau
paratoi drama Nadolig i’w pherfformio yn fuan,
felly dyma 2 syniad ysgafn. Ceir hefyd gân
newydd sbon gan Sioned Williams. Beth am ei
dysgu a defnyddio offerynnau i gyfeilio?
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Amser i actio.
Gan fod yr hanes mor gyfarwydd i’r plant beth
am rannu’r stori i wahanol olygfeydd i’r plant
actio. Os oes gennych ddigon o blant, rhannwch
nhw i grwpiau i actio gwahanol olygfeydd.
Cofiwch fod digon o props i’w cael. Gadewch i’r
plant ymarfer am dipyn cyn actio’r olygfa i’r lleill.
Byddai’n hwyl petai rhywun (un o’r rhieni?) yn
ffilmio’r plant fel y gallwch wylio’r cwbl ar y diwedd
- cofiwch adael digon o amser os ydych am
wneud hynny.

Rap Nadoligaidd
Hei blant ciwt, beth am wrando fy stori
Am Frenin o’r nef, lle’r oedd angylion yn ei foli;
Dod i stabl anifail, i gysgu yn y gwair
Dod i lawr i’r byd yn faban bach i Fair.

Mae’n wir, wyt ti’n gwrando arna i?
Mae’n wir, dwi’n siarad efo ti!

Lawr yn Nasareth clywodd Mair y newydd hyn
O enau yr angel, postmon mewn golau gwyn;
Ac nid drwy e-bost clywodd Joseff am y su
Fod y babi yma’n sbesial, a’i enw’n Iesu.

Mae’n wir, wyt ti’n gwrando arna i?
Mae’n wir, dwi’n siarad efo ti!

Wrth fynd lawr i Fethlehem ar orchymyn i
gofrestru
Roedd y babi ar fin cyrraedd, a nhw heb westy;
Dyma sôn am sied, lle i wartheg ydoedd
Lle rhyfeddol i fabi, i frenin y brenhinoedd.

Mae’n wir, wyt ti’n gwrando arna i?
Mae’n wir, dwi’n siarad efo ti!

Gall rhai o’r plant ddarllen y penillion a’r gweddill
ffurfio’r ‘corws’ sy’n creu’r effeithiau sain a’r
symudiadau. Neu, gall y plant gymryd tro i
ddarllen / adrodd pennill / rhan o bennill, ac
wedyn ymuno â’r corws. Gadewch i’r plant
feddwl am symudiadau i gyd-fynd â’r penillion.
Mae gan y penillion ryw fath o draw steil “rap”,
felly, efallai hoffai’r plant gynhyrchu traw “rap”

yn y cefndir, e.e. curo dwylo ddwywaith a chlicio’r
bysedd unwaith - clap, clap, clic.

Cân “Newyddion da.” Gweler Atodiad 6

GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL

Dysgu adnod y gyfres: Luc 2:10,11
Gall y plant iau ddysgu “Peidiwch bod ofn. Mae
gen i newyddion da i chi.”
Ysgrifennwch yr adnod mewn cymalau ar
wahanol gardiau Nadolig. Gellir gwneud 6/7
cymal. Edrychwch am yr adnod yn y Beibl,
darllenwch ac eglurwch yr adnod wrth y plant.
Os oes lle, gellir rhannu’r plant i dimau a chwarae
ras gyfnewid, lle bydd un plentyn ar y tro yn
rhedeg i gael cerdyn i’r tîm o ben arall yr ystafell.
Os nad oes gennych ddigon o le, yna gellir
rhannu’r plant i dimau, a rhoi dis i bob tîm. Bydd
un plentyn ar y tro yn taflu’r dis, ac os ydynt yn
taflu rhif chwech, yna byddant yn derbyn cerdyn.
Pan fyddant wedi casglu’r holl gardiau, byddant
yn eu rhoi yn eu trefn ac yn adrodd yr adnod,
a’r tîm cyntaf i wneud hyn sy’n fuddugol.

Cwis.
Paratowch restr o gwestiynau am hanes y
Nadolig a chwe siâp seren gyda’r rhifau 10 -
100 wedi eu hysgrifennu ar eu cefn. Trowch y
sêr fel bod y rhifau wedi eu cuddio. Rhannwch
y plant i dimau a gofyn cwestiwn i’r timau yn eu
tro. Os yw’r tîm yn ateb y cwestiwn yn gywir,
yna byddant yn derbyn seren, gyda’r nifer
pwyntiau yn ddibynnol ar y rhif ar gefn y seren.
Parhewch hyd nes bydd yr holl gwestiynau wedi
eu gofyn, ac yna cyfri’r pwyntiau i weld pa dîm
sy’n fuddugol.

Gêm.
Paratowch set o benawdau newyddion wedi eu
cymysgu i bob tîm/pâr/person, yn dibynnu ar y
nifer o blant yr ydych yn eu disgwyl. Dylai pob
set fod ar ddarnau lliw gwahanol o bapur. Dyma
rai awgrymiadau, mae’r cysylltnod (-) yn rhannu’r
pennawd yn ddau hanner.
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Wythnos 3Wythnos 1 Wythnos 2

Awgrym am ddefnydd o’r adnoddau

Cynnydd treth - ar y gorwel; Gwraig tÿ o
Nasareth - i fod yn fam i’r Emaniwel; Saer Coed
– yn penderfynu priodi; Bethlehem yn brolio –
nifer uchaf o ymwelwyr am y tymor; Syndod yr
angylion – y bugeiliaid yn dweud eu stori
rhyfeddol; Brenin y byd – mewn preseb;
Seryddion –  wedi eu synnu gan seren newydd;
Brenhinol – ymwelwyr yn y palas.
Os oes gennych le, dylid cuddio’r rhain o
amgylch yr ystafell. Bydd aelodau’r tîm yn
cymryd eu tro i edrych o amgylch yr ystafell am
bennawd ar y papur lliw sydd yn cyd-fynd â lliw
eu tîm, ac yna’n dod â’r darn yn ôl at eu tîm.
Pan fydd pob darn wedi eu darganfod, bydd
angen eu trefnu iddynt wneud synnwyr. Pa dîm
fydd yn gallu gwneud hyn gyflymaf? Os nad oes
lle gennych, rhowch yr holl ddarnau mewn bocs,
gan adael i’r plant geisio dewis y rhai i gyd-fynd
â lliw eu tîm.

Gêm 2.
 ‘Tip y defaid a’r bugeiliaid’…
Rhannwch y plant i ddau grþp - y defaid a’r
bugeiliaid. Mae’r defaid yn rhedeg oddi amgylch
a’r bugeiliaid yn ceisio’u tipio/cyffwrdd nhw.  Os
oes dafad yn cael ei thipio, rhaid iddi fynd ar ei
phedwar a dechrau brefu.  Parhewch hyd nes
bydd yr holl ddefaid wedi eu tipio.  Amserwch
pa mor hir y mae’n ei gymryd i dipio’r holl ddefaid.
Newidiwch ochr - daw’r defaid yn fugeiliaid yn
awr. Y tîm fydd yn cymryd y lleiaf o amser fydd
yn ennill.  Chwaraewch sawl gwaith.

Taflenni gwaith

Gweddïau

Meddyliwch am rai o’r penawdau a
ddefnyddiwyd yn y cyflwyniad. Neu, edrychwch
ar bapurau newydd gyda’r plant. Dewiswch rhai
eitemau o newyddion da er mwyn diolch i Dduw,
a newyddion drwg i ofyn am gymorth Duw.

Diolchwch i Dduw am bobl sy’n ein helpu o
ddydd i ddydd. Efallai y bydd y plant am roi
gweddi eu hunain. Neu, gellir gofyn i bob plentyn
a oes rhywun yr hoffent weddïo drostynt?

Defnyddiwch y ‘Cristingl’ i weddïo. Gofynnwch
i’r plant beth maent yn ei feddwl wrth edrych
arno. Defnyddiwch eu syniadau ar gyfer gweddi,
e.e. Pan rwy’n edrych ar y ‘Cristingl’ rwy’n
meddwl am y bwyd y mae Duw’n eu rhoi i ni,
felly diolchwn i Dduw am fwyd.

Darllenwch y weddi ganlynol, gyda’r plant yn ail-
adrodd y geiriau isod sydd mewn italig:

Iesu, mae’r Nadolig yn amser cyffrous iawn i ni…
helpa ni i gofio amdanat ti
Rydym ni’n hoff o baratoi at y Nadolig …
helpa ni i gofio amdanat ti
Rydym ni’n hoffi rhoi anrhegion i eraill …
helpa ni i gofio amdanat ti
Rydym ni’n edrych ymlaen at bartïon
ac anrhegion …
helpa ni i gofio amdanat ti
Diolch iti Iesu am gael dy eni ym Methlehem …
helpa ni i gofio amdanat ti. Amen

Oed 6 - 11
Newyddion Da: Luc 1 a 2

Cyflwyno’r thema –
dewis un o’r syniadau
Cyflwyno’r stori –
dewis un o’r syniadau
Gêm, gweddi
Dysgu’r adnod

Adolygu’r stori – gan
ddefnyddio syniad o’r adran
‘Cyflwyno’r Thema’
Crefft
Gweddi

Cwis – i adolygu’r stori
Drama/ dysgu cân
Gêm, gweddi
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Taflen Gwis
Newyddion Da: Luc 1 a 2

1. Ble’r oedd Mair yn byw?

2. Pwy ddaeth i weld Mair?

3. Beth oedd y neges gafodd Mair?

4. Pa enw oedd Duw am i Mair roi ar ei mab?

5. Beth ddywedodd Mair wrth yr angel?

6. Beth oedd enw’r dyn yr oedd Mair am ei briodi?

7. Sut oedd Joseff yn gwybod mai Mab Duw fyddai
babi Mair?

8. Pam fod yn rhaid i Mair a Joseff deithio i
Fethlehem?

9. Ble cafodd Mair a Joseff le i aros?

10. Ble gosodwyd y baban Iesu i gysgu?

11. Sut oedd y bugeiliaid yn gwybod fod baban
arbennig wedi ei eni ym Methlehem?

12. Pwy arall gafodd eu harwain i chwilio am y baban
arbennig hwn?

Atebion
1. Nasareth. 2. Angel. 3. Ei bod yn mynd i gael mab, sef Mab Duw. 4. Iesu. 5. Y byddai’n gwneud beth bynnag yr oedd Duw’n ei
ddymuno. 6. Joseff. 7. Dywedodd Duw wrtho mewn breuddwyd mai’r babi fyddai’r person arbennig fyddai’n achub y byd. 8. I gael
eu cofrestru yn y dref lle’r oedd teulu Joseff yn hanu ohoni. 9. Mewn stabl. 10. Mewn preseb.
11. Roedd angylion wedi ymweld â nhw a dweud fod y Gwaredwr wedi ei eni. 12. Gwÿr doeth/sêr-ddewiniaid o’r dwyrain.
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Lliwiwch y llun isod o’r bugeiliaid yn gofalu am eu defaid yn y caeau. Sawl dafad fedrwch chi
eu cyfri? Sawl seren fedrwch chi eu cyfri?
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CHWILIO’R GEIRIAU
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Taflen 6
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Adeg y Nadolig rydym yn cofio am eni’r Baban Iesu.  Roedd Iesu yn fabi
arbennig iawn, iawn. Daeth sawl ymwelydd - ydych chi’n cofio pwy?
Mae rhai pethau ar goll o’r llun yma. Gorffennwch y llun a’i liwio.

Beth yw dy hoff ran o hanes y geni?
Tynna lun ohono ac esbonia pam
fod y darn yma yn arbennig.

Croesair lluniau

ar draws

i lawr

1 2 3

1 4
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-  -  -  -  -        -  -  -  -  -  -      -  - -  -       -   -  -  -  -

Lliwiwch y siapau sy’n cynnwys geiriau sy’n cael eu defnyddio yn Luc 2:11
er mwyn darganfod llun arbennig. Beth yw’r adnod?
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CYFLWYNO’R THEMA

Naill ai
Newyddion Da?
Gofynnwch i’r grþp a oes ganddynt newyddion
da i’w rannu? Oes yna rywbeth da wedi digwydd
iddynt yr wythnos hon? Rhowch gyfle i’r rhai
sydd am gyfrannu i wneud hynny, ac yna
gofynnwch a oes gan rywun newyddion drwg
i’w rannu? Byddai’n syniad da i gael enghreifftiau
personol hefyd.

Rhowch ddalen A4 i bob person, gan ofyn iddynt
gynllunio poster sydd yn darlunio digwyddiadau
yn eu bywyd sy’n cynnwys pethau da a phethau
drwg a ddigwyddodd iddynt. Bydd angen
sensitifrwydd wrth ystyried aelodau’r grþp.
Mae’n bosibl y bydd ambell un wedi cael
profiadau chwerw ac anodd, efallai oherwydd
marwolaeth aelod o’r teulu, afiechyd neu
anawsterau gyda rhiant / ffrindiau a.y.y.b. Nid
oes angen osgoi’r materion hyn yn gyfan gwbl,
efallai y bydd yr unigolion yn teimlo eu bod mewn
lle diogel i rannu eu hanawsterau. Ni fydd eraill
am siarad am eu hanawsterau o gwbl. Ystyriwch
o flaen llaw pwy yw aelodau eich grþp, a pha
fath o faterion allai godi.

neu

Beth yw’r Ystyr?
Casglwch ychydig o lyfrau sy’n esbonio ystyr
enwau. Gadewch i aelodau’r grþp archwilio ystyr
eu henwau eu hunain ac enwau eraill.
Trafodwch yr ystyr, gan ystyried a yw’r ystyr yn
addas ar gyfer y person.

neu
Cwis
Ymchwiliwch i ystyr enwau aelodau eich grþp,
gan eu defnyddio mewn cwis. Gall y wefan hon
fod o gymorth, www.behindthename.com/nmc/
wel/php

Rhowch ddarn o bapur a phensal i bob person.
Darllenwch yr ystyr, gan ofyn i’r grþp ddyfalu ac
ysgrifennu enw’r person i lawr. Gallwch gynnwys
rhai oedolion adnabyddus os yw’r grþp yn fach.

Cyn adrodd yr hanes, esboniwch fod hanes y
Nadolig cyntaf yn gyfarwydd iawn i ni, ac mae’n
hawdd i ni golli ei arwyddocâd yn y bwrlwm gan
anghofio’r rheswm dros ddathlu geni Iesu. Yr
ydym am ystyried dros yr wythnosau nesaf pam
fod Iesu wedi dod i’r byd fel baban. Mae ei eni
yn cael ei ddisgrifio fel digwyddiad sy’n dod â
newyddion da. Ond pam fod geni Iesu yn
newyddion da? Gwelwn heddiw fod un o’r
enwau a roddwyd i’r Iesu yn gymorth i ni wrth
geisio deall hyn.

DARLLEN A DEALL YR HANES

Luc 1:26-38, Mathew 1:18-24

AMCANION
Wythnos 1. Newyddion da i Mair a Joseff.

Ystyried arwyddocâd yr enwau ‘Emaniwel’ ac ‘Iesu’.

Wythnos 2. Newyddion da i’r Bugeiliaid.
Ystyried arwyddocâd yr enw ‘Crist yr Arglwydd’, a bod cenhadaeth Iesu i achub
y colledig yn cynnwys PAWB - hyd yn oed pobl gyffredin di-nod fel y bugeiliaid.

Wythnos 3. Newyddion da i’r Doethion.
Ystyried ymateb y Doethion i gyfarfod â’r Iesu, ac ystyried ein hymateb iddo.

Wythnos 1 –
Newyddion da i Mair a Joseff
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Cefndir

Pentref bychan gydag enw drwg oedd Nasareth.
Roedd pobl yn falch nad oeddent wedi eu geni
yno. “All unrhyw dda ddod o Nasareth?” oedd y
cwestiwn cyffredin. Nid oedd bywyd yn helbul i
bawb a oedd yn byw yno. Roedd Mair yn ei
harddegau, ac yn edrych ymlaen at briodi saer
o’r pentref - i bob golwg, roedd eu bywydau yn
weddol drefnus a chyffredin.

Byddai’r ddau yn gwybod o’r Ysgrythurau fod
Duw wedi addo i’w bobl y byddai’n anfon Meseia
rhyw ddiwrnod. Byddai’r person arbennig yma’n
dangos y ffordd yn ôl at Dduw. Yng nghyfnod
Mair a Joseff, ystyr crefydd oedd dilyn llu o
reolau a osodwyd ar eu cyfer gan yr arweinwyr
crefyddol. Nid oedd y rhain yn dangos dim o
gariad na gofal Duw yn eu bywydau. Byddai’r
Meseia yn wahanol: byddai’n dod â bywyd
newydd i’w bobl, byddai’n dod â heddwch,
cyfiawnder a chariad.

1. Darllenwch yr hanes yn Luc 1: 26-38  Atodiad
7 beibl.net

Cyn darllen, gofynnwch i’r grþp i edrych am
ddau beth. Pa newyddion oedd gan yr ymwelwyr
i Mair a beth oedd ymateb Mair?

Gallech ofyn i ddau berson ddarllen rhannau
Mair a Gabriel.

Darllenwch yr adnodau eto gan danlinellu neges
yr angel mewn un lliw ac ymateb Mair mewn lliw
arall. Gwell gwneud hyn ar gopi y bydd pawb yn
medru ei weld. Gofynnwch i unigolion danlinellu
cymalau yn eu tro.

Beth oedd newyddion yr Angel Gabriel?

Edrychwch yn arbennig ar adnodau 31-33.
Mae’r angel yn datguddio’r canlynol am y baban
yr oedd Mair yn mynd i esgor arno:

Ei enw fydd Iesu; bydd yn fawr - yn bwysig iawn;
bydd yn cael yr enw ‘Mab y Duw Goruchaf’; bydd
yn derbyn gorsedd Dafydd, fel brenin yn Israel;
bydd yn llywodraethu dros dÿJacob, h.y. dros
Israel am byth; ni fydd ei deyrnas yn dod i ben;
bydd yr Ysbryd Glân yn dod at Mair; bydd Duw
yn ei gwarchod; bydd y babi yn sanctaidd; caiff
ei alw’n Fab Duw; mae Elisabeth yn disgwyl
plentyn hefyd; ’does dim yn amhosibl i Dduw ei
wneud.

Beth oedd ymateb Mair?

Ar y cychwyn mae Mair yn ddryslyd, nid oedd
yn deall; yr oedd am wybod sut y gall hyn fod yn
bosibl; mae am wasanaethu Duw; mae’n barod
i weld yr hyn a ddywedodd yr angel amdano yn
dod yn wir.

Gofynnwch i’r grþp drafod ymateb Mair. Ar y
cychwyn mae ei dryswch yn ddealladwy. Sut y
gall gael plentyn a hithau heb gael perthynas
rywiol â dyn? Nid yw pobl ifanc yn gyffyrddus yn
siarad am faterion rhywiol gydag oedolyn, ac
efallai y byddwch chithau’n anesmwyth. Mae’n
haws nodi’r ffeithiau fel ag y maent, gan ateb
unrhyw gwestiynau yn syml a chryno. Er
enghraifft, os bydd un o’r grþp yn holi sut yr oedd
hi’n bosibl i Mair fod yn feichiog a hithau heb
fod wedi cael rhyw gyda Joseff, gallwch esbonio
fod yr angel wedi dweud wrth Mair mai’r Ysbryd
Glân fyddai’n peri ei bod yn feichiog - byddai
hyn yn wyrth, yn rhywbeth na allwn esbonio’n
llawn.

2. Darllenwch yr hanes yn Mathew 1:18-25

(Os gwnaethoch y poster newyddion da /
newyddion drwg, gallwch ofyn a fu i rywun gael
eu twyllo gan gariad? Os nad ydynt yn deall yr
ystyr (diolch byth!) gallwch esbonio fod Joseff
yn meddwl bod Mair wedi bod yn ei dwyllo ac
wedi cael perthynas rywiol gyda dyn arall. Ewch
ymlaen i’r cyflwyniad canlynol.)
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Cyn darllen y darn defnyddiwch y cyflwyniad
canlynol:

Nid oedd Joseff yn meddwl bod beichiogrwydd
Mair yn newyddion da o gwbl! A oedd Mair wedi
bod yn anffyddlon iddo ac wedi cael perthynas
rywiol gyda dyn arall? Mewn cyfraith Iddewig,
byddent yn llabyddio rhywun am odineb - ac yn
y traddodiad Iddewig, roedd dyweddïo yn
ymrwymiad swyddogol, gydag anffyddlondeb yn
gyfystyr â godineb. Beth ddeuai o’r gwarth y
byddai’n rhaid i Joseff ei ddioddef o du ei deulu
a’i gyfeillion? Beth yw penderfyniad Joseff?

Gall un aelod o’r grþp ddarllen geiriau Joseff,
ac un arall ddarllen geiriau’r angel.

Darllenwch yr hanes eilwaith gan danlinellu
geiriau Joseff a geiriau’r angel. Eto, dylid
defnyddio lliwiau gwahanol a chopi y gall pawb
ei weld.

Gofynnwch i’r grþp a oes yna bethau sy’n
gyffredin rhwng y neges i Mair a’r neges i Joseff?
(Yr Ysbryd Glân yw achos y beichiogrwydd;
enw’r baban fydd Iesu).

Gofynnwch i’r grþp a oes pethau cyffredin yn yr
ymateb? (Gwnaeth Joseff yr hyn a ddywedodd
yr angel wrtho ei gyflawni.)

Cymhwyso’r hanes

Ystyr Iesu / Emaniwel

Os defnyddiwyd y cyflwyniad oedd yn edrych
ar ystyr enwau, cyfeiriwch yn ôl at un o’r
esiamplau. Os na ddefnyddiwyd y cyflwyniad,
rhowch enghraifft o enw a’i ystyr.

Gofynnwch i’r grþp a fu iddynt sylwi fod yr angel
wedi dweud wrth Mair a Joseff pa enw yr
oeddent i roi i’r baban? Rhoddwyd dau enw i
Joseff - Iesu ac Emaniwel. Dywedwyd wrth Mair
am alw’r plentyn yn Iesu.

Paratowch y geiriau IESU, GWAREDWR,
EMANIWEL, DUW GYDA NI, yn barod i’w
harddangos.

A all y grþp gofio ystyr y gair Iesu? Mathew 1:21
– dangoswch yr enw Iesu

Edrychwch ar y lluniau yn Atodiad 4. Beth sydd
yn digwydd ym mhob llun? Mae rhywun mewn
trafferth a rhywun arall yn eu hachub.
Cyflwynwch yr enw Gwaredwr - rhywun sy’n eich
achub o sefyllfa beryglus yw ‘gwaredwr’. Un
fyddai’n ‘gwared’ ei bobl o’u pechod fyddai Iesu
yn ôl y neges i Joseff gan yr angel. Yr oedd am
fod yn WAREDWR. Dangoswch yr enw
GWAREDWR wrth ymyl IESU. Beth sydd ym
meddwl y grþp wrth feddwl am y gair pechod?

Edrychwch ar y llun o’r person yn boddi. Rhowch
y llun wrth ymyl y geiriau IESU a GWAREDWR.
Ysgrifennwch rai o’r pechodau a awgrymir gan
y grþp yn y môr.

Mae angen gwneud yn glir fod pechod yn ein
calonnau o’r cychwyn. Nid dim ond cyfeirio at y
pethau yr ydym yn eu gwneud mae pechod, ond
mae hefyd yn cyfeirio at yr hyn sydd yn y
meddwl. Ysgrifennwch y gair ‘meddyliau’ ar y
môr. Ystyr y gair ‘pechod’ yw torri cyfraith Duw.
Ysgrifennwch hyn ar y môr. Pwy sydd heb
wneud dim o’i le? Fel y clywsom eisoes, roedd
Duw, amser maith yn ôl, wedi addo y byddai’n
anfon rhywun arbennig i ddelio â phechod a’i
ganlyniadau. Iesu oedd y person hwnnw.
Ysgrifennwch enw IESU ar y cylch achub.

Dywedodd yr angel wrth Joseff y byddai’r
plentyn yn cael yr enw Emaniwel, dangoswch
yr enw Emaniwel. Beth yw ystyr y gair? Mathew
1:23

Mae llawer yn credu mai dim ond dyn da iawn
oedd Iesu, yn barod i ddweud mai ef oedd y
person gorau a fu fyw erioed. Byddant yn sôn
fod bywyd Iesu, y ffordd yr oedd yn caru, yn
cynorthwyo eraill, yn esiampl i ni ei ddilyn. Ond
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mae’r enw a roddwyd i Iesu gan yr angel yn
awgrymu mwy na hynny. Mae’r enw Emaniwel
yn golygu fod Iesu yn Dduw. Daeth Duw’r Mab
yn fod dynol pan gafodd ei eni ym Methlehem.
Mae hyn yn bwysig iawn. Roedd hyn yn rhan
allweddol o gynllun Duw i ddelio â phechod. Dim
ond Iesu fedrai gadw cyfraith Duw yn berffaith,
ac wrth farw ar y groes, nid oedd yn marw am ei
fod ef yn bechadurus. Mae’n marw oherwydd
ei fod yn cymryd ein pechod ni arno ef ei hun.
Pan fyddwn yn gofyn i Dduw faddau i ni, mae
Duw yn dweud ei fod wedi rhoi ein pechod ar
Iesu - fe gymerodd Iesu’r gosb yr oeddem ni’n
ei haeddu am dorri cyfraith Duw.

Gallwch dreulio ychydig o amser yn gweddïo
cyn gorffen. Gofynnwch i’r grþp feddwl am yr
enwau a roddwyd i’r plentyn - Iesu, Gwaredwr,
Emaniwel. Dywedwch yr enw Iesu, ac yna
gofynnwch a yw aelodau’r grþp wedi gofyn i Iesu
fod yn Waredwr iddynt. Dywedwch wrthynt y gall
Duw eu helpu i ddeall hyn yn awr wrth iddynt
ofyn iddo. Dywedwch yr enw Emaniwel, ac yna
gofynnwch i’r grþp a ydynt yn gwybod y gall
Iesu, Emaniwel fod gyda nhw bob munud o bob
dydd? Mae Iesu’n gwybod yn iawn beth mae’n
ei olygu i fod fel ni. Mae’n gwybod ei bod hi’n
anodd byw mewn byd sy’n llawn o bechod.
Mae’n gwybod beth yw bod yn unig a thrist. Mae
Iesu, Emaniwel am fod gyda ni, ac am ein
cynorthwyo bob dydd. Gweddïwch dros bob
aelod o’r grþp gan ofyn i Dduw i’n cynorthwyo i
ddeall pam y daeth Iesu i’r byd.

Rhywbeth i’w wneud

Gwnewch addurn Nadolig i’r Capel. Gall hwn fod
yn brosiect dros nifer o wythnosau

Ciwb Nadolig. Mae’r patrwm yn Atodiad 8. Ar y
clawr, (y sgwâr ar y gwaelod) ysgrifennwch
“Newyddion da i bawb”. Ysgrifennwch enwau
Iesu, Emaniwel, Gwaredwr ar yr ochrau gan ei
addurno â lliw a.y.y.b. Rhowch ychydig o felysion
ym mhob bocs.

Crynhoi

Mae’r ddau enw yma yn dangos i ni pwy oedd
Iesu – Emaniwel, Duw yn dod i fod gyda ni, a
pham y ganwyd Iesu – i fod yn Waredwr ei bobl
oherwydd eu pechodau. Yr oedd Mair a Joseff
yn deall ystyr yr enwau hyn – ’does ryfedd felly
eu bod wedi gosod eu dryswch a’u hofn o’r
neilltu gan ymddiried yn Nuw. Nid plentyn arferol
oedd plentyn Mair – dyma Iesu, Emaniwel.

Wythnos 2
Newyddion da i’r Bugeiliaid

Cyflwyno’r thema

Naill ai

Cwis y Penawdau
Estynnwch ddau neu dri papur newydd sydd yn
union yr un fath. Paratowch restr o tua deg
pennawd / hysbyseb sydd yn y papur - dylai rhai
fod yn newyddion da, ac eraill yn ddrwg. Bydd
angen gofal yn naturiol wrth ddewis!
Rhannwch y grþp yn ddau neu dri thîm, gan
ofyn iddynt ddod o hyd i’r penawdau /
hysbysebion - i wneud y dasg yn anos, gallech
roi cliwiau i’r penawdau / hysbysebion, yn
hytrach na rhoi’r penawdau / hysbysebion eu
hunain. Bydd y tîm cyntaf sy’n darganfod un yn
cael pwynt. Pa dîm sydd a’r nifer uchaf o
bwyntiau ar ddiwedd y gêm? Dewiswch un neu
ddau o’r penawdau ar gyfer trafodaeth. Dylid
nodi fod bywyd yn llawn o newyddion da a
newyddion drwg. Heddiw, byddwn yn ystyried
newyddion da iawn a gafodd rhyw fugeiliaid.

neu
Sibrydion
Mae’r grþp yn eistedd mewn cylch. Yr ydych yn
sibrwd neges - rhywbeth Nadoligaidd heb fod
yn rhy fyr - i glust y person cyntaf ac mae’r
person yna’n danfon y neges yn ei blaen i’r
person nesaf nes y bydd wedi mynd o amgylch
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y cylch. Gofynnwch i’r person olaf, yna’r person
cyntaf i ail-adrodd y neges. Newidiodd y neges?
A yw hyn yn ffordd ddibynadwy o ddanfon
neges? Mae Duw yn danfon neges i’r Bugeiliaid
yn ein darlleniad heddiw, ac mae’n gwneud yn
siþr nad oes dim camddealltwriaeth!

neu
Cwis
Defnyddiwch y cwis canlynol sy’n sôn am ffyrdd
o gyfathrebu. Gallwch rannu’r grþp i grwpiau
bychan, neu gall aelodau’r grþp ateb yn unigol
– estynnwch bapur a phensal i bob un.
Darllenwch y cliwiau un ar y tro gan roi cyfle i’r
grþp ddyfalu pa fath o gyfathrebu sy’n cael ei
ddisgrifio. Os nad ydynt wedi cael yr ateb ar ôl y
cliw cyntaf, yna rhowch yr ail ac yna’r trydydd
cliw iddynt.

LLEFARU * fi yw’r ffurf hynaf o
gyfathrebu
* mae bron pawb yn fy
nefnyddio
* mae sawl fersiwn ohonof,
ond nid yw’n bosibl fy
nefnyddio i gyfathrebu bob
amser

E-BOST * dyfeisiwyd fi lai na 30ain
mlynedd yn ôl
* gallaf gyfathrebu’n sydyn â
phobl dros y byd i gyd
* mae pobl yn defnyddio
cyfrifiaduron i ddanfon fy
negeseuon

CÔD MORSE * dyfeisiwyd fi cyn y radio i
ddanfon negeseuon dros
bellter mawr
* gallaf gyfathrebu’n sydyn
gyda phobl ym mhob rhan o’r
byd
* mae fy llythrennau yn
ddotiau neu yn linellau

ARWYDDO * ni allwch fy nghlywed yn
cyfathrebu
* mae pobl yn defnyddio eu
dwylo i gyfathrebu fel hyn
* mae pobl fyddar yn fy
nefnyddio

TELEDU * cefais fy nyfeisio yn hanner
cyntaf yr 20fed ganrif
* mae fy negeseuon mewn
lluniau a geiriau
* mae gan y rhan fwyaf o bobl
set yn eu cartrefi i dderbyn fy
negeseuon

Mae gennym lu o ffyrdd o gyfathrebu. Mae Duw
yn dewis ffordd ryfeddol o gyfathrebu gyda’r
Bugeiliaid yn ein darlleniad heddiw, a doedd dim
modd cam-ddeall y neges anhygoel yr oedd am
i’r rhain ei chlywed.

DARLLEN A DEALL YR HANES   Luc 2: 8 – 20

Cefndir
Gan fod yr olygfa mor gyfarwydd mae’n hawdd
mynd yn sentimental. Beth sy’n digwydd yn fan
hyn? Mae’r Duw Hollalluog yn dewis datguddio’r
ffaith ryfeddol fod ei unig Fab ar fin dod i’r byd i
Fugeiliaid yn gyntaf. Dynion drewllyd, garw,
anysgedig, y bobl fwyaf cyffredin. Doedd neb â
llawer o feddwl ohonynt, dyma’r swydd ar gyfer
bobl a oedd yn methu gwneud dim arall, ond
dyma’r bobl sydd yn cael eu dewis i dderbyn y
‘newyddion da o lawenydd mawr’!

1. Darllenwch Luc 2: 8 - 20 gyda’ch gilydd o’r
Beibl, neu darparwch gopïau o beibl.net.

2. Cwis gwir neu gau
Darllenwch y brawddegau canlynol. Os yw’r
grþp yn meddwl eu bod yn wir, gallant ganu
Haleliwia, neu os ydynt yn tybio eu bod yn
anwiredd, gallant frefu fel defaid!

Roedd y bugeiliaid yn eistedd mewn sied gyda’r
defaid
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Ymddangosodd angel yr Arglwydd iddynt

Yr oeddent yn tybio fod hyn yn ddigri iawn, ac
yn methu peidio chwerthin

Roedd yr angel am rybuddio’r bugeiliaid o
ddigwyddiad ofnadwy.

Roedd Gwaredwr wedi ei eni yn ninas Moses.

Byddent yn dod o hyd i’r plentyn mewn preseb.

Ymddangosodd dyrfa o angylion yn canu mawl
i Dduw.

Penderfynodd y bugeiliaid aros tan y bore i fynd
i weld y baban.

Cawsant hyd i Mair a Joseff, a’r baban yn
gorwedd mewn preseb.

Aeth y bugeiliaid yn ôl at y defaid a chwympo i
gysgu.

Pam fod y grþp yn credu bod Duw wedi dewis y
Bugeiliaid i dderbyn y Newyddion Da?

Petai Iesu wedi ei eni heddiw, at ba grþp o bobl
fyddai Duw wedi danfon yr angylion?

Y pwynt pwysig yma, yw’r ffaith fod Duw eisiau i
bobl gyffredin glywed ei neges. Mae’n dymuno
cyfathrebu â’r bobl rheiny y byddai pobl yn amau
eu bod yn annigonol, heb fod yn ddigon da i
glywed neges Duw. Does neb yn rhy dda, neb
yn rhy gyffredin i glywed y newyddion yma.

CYMHWYSO’R HANES
Dewiswch un o’r canlynol os yw amser yn brin.

1. Mae enwau’n bwysig
Ysgrifennwch enwau IESU, EMMANUEL,
CRIST, YR ARGLWYDD fel y gwelir yn y darlun.
Gallwch arddangos y rhain pan yn briodol.

Gofynnwch a yw’r grþp yn cofio’r enwau a
roddwyd ar blentyn Mair yr wythnos ddiwethaf.
Dangoswch yr enwau yn ôl y gofyn gan ofyn i’r
grþp a ydynt yn cofio eu hystyr? Gofynnwch pa
enwau a roddodd yr angylion i Iesu. Rhowch y
cyfeiriad o’r Beibl, (Luc 2:11) er mwyn iddynt
ddarganfod yr ateb - CRIST YR ARGLWYDD.
Dangoswch yr enwau gan roi’r esboniad
canlynol.

CRIST – ystyr y gair CRIST yw, ‘yr un mae Duw
wedi eneinio’. Yn amser Iesu, roedd person a
oedd wedi derbyn rôl arbennig i wasanaethu
Duw yn cael ei eneinio. Byddai’r Offeiriaid yn
tywallt olew ar ben y person er mwyn dangos
bod y person hwn yn mynd i wasanaethu’r
Arglwydd mewn ffordd arbennig.

YR ARGLWYDD - gofynnwch i’r grþp esbonio
beth yw ARGLWYDD, gan awgrymu geiriau
gwahanol. Efallai y byddant yn sôn am rywun
pwysig, rhywun sydd yn berchen tiroedd, brenin
neu reolwr. Esboniwch y gallem gyfnewid y gair
ARGLWYDD am Frenin. Mae Iesu’n Frenin -
Brenin y byd, y bydysawd. Er nad oes llawer o
bobl yn sylweddoli hyn, Iesu wnaeth y byd, ac
ef sydd yn ei reoli. (Byddwch yn barod i ateb
ambell gwestiwn anodd ar y pwynt yma!! Mae’n
medru bod yn anodd esbonio brenhiniaeth Iesu,
yn arbennig wrth i ni weld yr hyn sy’n digwydd
yn y byd heddiw. Mae’r Beibl yn ein dysgu mai
pechod yw gwraidd dioddefaint, salwch,
rhyfeloedd, newyn ac helbulon naturiol. O bryd
i’w gilydd mae angen i ni fod yn onest, gan
gydnabod bod  pethau’n digwydd nad ydym yn
eu deall o gwbl. Wrth i ni ddarllen y Beibl, wrth
siarad gyda Duw a gyda Christnogion eraill am
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y pethau nad ydym yn eu deall, gall Duw ein
helpu i dderbyn yr anawsterau, gan ymddiried
fod Duw yn gwybod beth y mae’n Ei wneud).

Mae’r pedwar enw wedi ffurfio siâp y groes.
Gofynnwch beth yw arwyddocâd y groes.
Esboniwch fod pob un o enwau Iesu yn ein
cynorthwyo i ddeall beth yw ystyr y groes yn well.
Emaniwel – Iesu Mab Duw a ddaeth i’r byd i
fod gyda ni
Iesu – y Gwaredwr sydd yn delio gyda’n pechod
Crist - Mae Iesu wedi ei ddewis i fod yn Waredwr
gan Dduw’r Tad
Arglwydd – Iesu yw Brenin y bydysawd a gall
fod yn Frenin yn ein bywyd ni.

2. Newyddion da i bawb
Mae’n rhyfeddol fod Duw wedi dewis angylion i
fod y rhai cyntaf i glywed am eni ei Fab. Dylai
hyn ein cynorthwyo i ddeall fod Duw yn dymuno
cyfathrebu gyda phob math o bobl - pobl
gyffredin, pobl y mae eraill yn dibrisio, rhai nad
ydynt yn cael eu hystyried y bwysig o gwbl.
Gofynnwch eto i’r grþp, at bwy y byddent hwy
yn tybio y byddai Duw yn anfon ei angylion atynt
yn ein dyddiau ni. Gadewch iddynt wneud
awgrymiadau, gan obeithio y byddant yn
meddwl am y tlodion, pobl â gwaith cyffredin,
pobl ddigartref.

Edrychwch ar Atodiad 5. Dyma brofiad Nan
Powell Davies, un sy’n Gaplan yng ngharchar
Altcourse, Lerpwl. Darllenwch stori Nan, ac yna
ateb y cwestiynau gyda’ch gilydd.

Amser Gweddi
Edrychwch ar siâp y groes a luniwyd gan enwau
Iesu. Gweddïwch y bydd yr ieuenctid yn dod i
adnabod Iesu fel Gwaredwr ac Arglwydd yn eu
bywydau. Gweddïwch y bydd pawb yn profi
cwmni Duw yr wythnos hon. Efallai y byddai’r
ieuenctid yn dymuno gweddïo eu hunain.

Rhowch siâp angel i bawb gan ofyn iddynt
feddwl am rywun sydd angen clywed fod Iesu
wedi dod i’r byd i fod yn Waredwr i ni. Gofynnwch
iddynt ysgrifennu eu henwau ar yr angel.

Ysgrifennwch enw Nan hefyd. Cofiwch am
elusennau sy’n gwneud ymdrechion arbennig
dros y Nadolig gan geisio dangos cariad Iesu i’r
rhai mewn angen. Ysgrifennwch enwau’r rhain
hefyd - e.e. Cymorth Cristnogol, Byddin yr
Iachawdwriaeth, Operation Christmas Child.
Offrymwch weddi fer, gan gyflwyno’r rhain i ofal
Duw gan ofyn am ei fendith arnynt.
Gwahoddwch y plant i weddïo os ydynt yn
dymuno gwneud hynny.

Gweithgarwch ychwanegol - os yw amser yn
caniatáu
Gorffennwch addurn yr wythnos ddiwethaf;
Gwnewch siapiau angylion o eisin ffondant gwyn
gyda pheli bach arian arnynt.

Wythnos 3 –
Newyddion da i’r Doethion

CYFLWYNO’R THEMA

naill ai
Paratowch Helfa Drysor syml i’r grþp y tu fewn
neu tu allan – i ddod o hyd i eiriau’r adnod. Bydd
rhaid ysgrifennu geiriau’r adnod ar ddarnau o
bapur ymlaen llaw a’u cuddio i gyd-fynd â’r
cliwiau. Os oes gennych grþp mawr gallant
rannu i dimau gan gychwyn ar gliwiau gwahanol.
Paratowch restr o gliwiau - naill ai lluniau neu
frawddegau. Bydd angen papur a phensal ar
bob grþp i gofnodi’r geiriau wrth ddod o hyd
iddynt. Mae’r plant yn darllen y cliw cyn
penderfynu at beth y mae’r cliw yn cyfeirio. Wedi
mynd yno, rhaid edrych am y gair allweddol a’i
nodi ar y papur - gair o’r adnod sydd i’w dysgu.
Cofiwch ddweud wrth y timau gwahanol i beidio
â’i symud ar ôl eu darganfod.
Wedi canfod un gair, byddant yn darllen y cliw
nesaf, gan symud i’r lleoliad nesaf. Pan fydd
pawb wedi gorffen gallwch roi gwobr i’r tîm sydd
wedi cwblhau’r adnod.

Sgwrsiwch am ddilyn map i ddarganfod lleoliad.
Oes gan rywun yn y grþp beiriant darganfod
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lleoliad drwy gymorth lloeren yn y car? Efallai y
medrwch ddangos un fel engraifft (neu lun).
Yr oedd gan y dynion yn yr hanes o’r Beibl
heddiw ffordd unigryw o ddarganfod lleoliad -
seren. Fe ddilynwyd y seren i ddarganfod trysor
rhyfeddol.

neu
Gêm:
Mi es i Sbaen a gwelais sandalau – gêm i brofi
eich cof.
Mae’r person cyntaf yn dechrau drwy ddweud,
“Mi es i Sbaen a gwelais sandalau”. Mae’r
person nesaf yn ail-adrodd y frawddeg gan
ychwanegu un o’i heiddo eu hunain, e.e. Mi es
i Sbaen a gwelais sandalau; mi es i wlad Groeg
a gwelais gath”. Mae pawb yn eu tro yn ail-
adrodd yr hyn a ddywedwyd eisoes gan
ychwanegu cymal eu hunain. Er mwyn gwneud
y gêm yn anos gallwch fynnu bod y wlad a’r hyn
a welwyd yn cychwyn gyda’r un llythyren. Os
bydd rhywun yn anghofio un o’r gwledydd neu
un o’r gwrthrychau rhaid iddynt ildio eu lle yn y
gêm. Mae’r gêm yn parhau nes bod pawb ond
un wedi methu.

Gofynnwch a oes un o’r grþp wedi bod ar wyliau
tramor? Pwy fu bellaf? Pwy fu mewn awyren?
Aeth rhywun mewn cwch, neu ar gamel?
Teithiodd y dynion yn yr hanes heddiw am
filltiroedd lawer, a hynny mae’n debyg, ar gefn
camelod.

DARLLEN A DEALL YR HANES
Mathew 2:1-23

Cefndir
Mewn gwrthgyferbyniad i’r bugeiliaid cyffredin
a deithiodd o’r bryniau ger Bethlehem i weld y
baban Iesu, mae Mathew yn adrodd hanes y
doethion a ddaeth o’r Dwyrain i ddarganfod
‘brenin yr Iddewon’. Yr oedd y rhain yn ddynion
dysgedig ag abl, ac oherwydd eu hawydd i
addoli’r Brenin newydd-anedig aethant i balas
Herod yn gyntaf ac yna i Fethlehem.
Ychwanegwyd llawer at yr hanes dros y

blynyddoedd, ond mae’r ffeithiau yn glir gan
Mathew – yr oedd y newyddion da am eni Iesu
ar gyfer y dysgedig, y cyfoethog a’r rhai nad
oeddent yn Iddewon.

Darllenwch yr hanes yn Mathew 2: 1-23

Yna, paratowch y rhestr ganlynol o frawddegau
ar gyfer y grþp. Mae rhai o’r ffeithiau yn
ymddangos yn y Beibl, mae’r lleill wedi eu
hychwanegu, ac nid ydynt yn ddim mwy na
ffuglen. Darllenwch y ffeithiau fesul un, gan ofyn
i bawb yn y grþp godi bawd os ydynt yn credu
bod y frawddeg yn un ffeithiol, neu i droi eu bawd
i lawr os mai ffuglen yw’r frawddeg.

Yr oeddent yn dod o’r Dwyrain.
Yr oeddent yn astudio’r sêr.
Yr oeddent yn frenhinoedd.
Yr oedd tri ohonynt.
Enw un oedd Caspar, ac un arall Melchior.
Yr oedd un â chroen tywyll, un arall yn
ddwyreiniol a’r llall yn dod o’r Dwyrain Canol.
Yr oeddent yn dymuno addoli’r Brenin newydd.
Daethant ag anrhegion - aur, thus a myrr.
Bu iddynt gyfarfod â’r bugeiliaid yn y stabl.
Aeth y Doethion adref ar hyd ffordd wahanol.

Cymhwyso’r hanes
Byddwch angen y gair Iesu a 5 seren fawr
(Atodiad 2) gyda’r geiriau canlynol arnynt: help,
rhwystr, llawenydd, addoli, anrhegion/rhoddion.
Mae dwy ran i’r cymhwysiad y tro hwn.

Cael eu harwain at Iesu
Mae’n amlwg fod y Doethion yn astudio’r sêr,
gan gredu fod perthynas rhyngddynt a
digwyddiadau ar y ddaear. O weld seren
newydd, yr oedd y rhain yn credu ei bod yn
arwyddo genedigaeth brenin newydd.
Defnyddiodd Duw’r seren i arwain y Doethion
at Iesu. Dangoswch y seren sy’n dangos y gair
‘Iesu’.
Beth neu pwy sy’n ein harwain i weld Iesu
heddiw? Dangoswch y seren gyda’r gair ‘help’
arni. Mae’n amlwg na allwn weld Iesu gyda’n

Oed 11 - 14
Newyddion Da: Luc 1 a 2



Newyddion Da ® Cyhoeddiadau’r Gair 200732

Oed 11 - 14
Newyddion Da: Luc 1 a 2

llygaid ein hunain, wyneb yn wyneb fel y
Doethion. Ond, mae’r Beibl yn dweud wrthym y
gallwn ei weld, ei adnabod yn ein calon ac yn
ein meddwl. Gofynnwch am syniadau gan eu
hysgrifennu ar y seren, e.e. drwy ddarllen y
Beibl, drwy ffrindiau neu deulu sy’n Gristnogion,
drwy’r Gweinidog neu athrawon Ysgol Sul, drwy
ddarllen llyfrau Cristnogol neu wylio rhaglenni
Cristnogol.
Mae’n amlwg fod darganfod y brenin newydd
yn bwysig i’r Doethion - bu iddynt adael y cyfan,
gan gychwyn ar daith hir ag anodd wrth ddilyn y
seren.
Gall fod yn anodd i ni weld Iesu ambell waith -
mae pobl a phethau’n medru bod yn rhwystr.
Dangoswch y seren gyda’r gair ‘rhwystr ’.
Gofynnwch i’r grþp beth neu pwy all ein rhwystro
rhag treulio amser yn gwneud pethau all ein
harwain at Iesu. Gallwch sôn am ffrindiau neu
deulu yn ein gwawdio am fynd i’r capel/ysgol
Sul, gan beri nad ydym yn trafferthu rhagor,
efallai bod gennym bethau sy’n fwy pwysig na
darllen y Beibl; gallwn amau os yw’r Beibl yn
dweud y gwir oherwydd yr hyn a ddywed pobl
wrthym; gallwn benderfynu nad yw adnabod
Iesu’n bwysig beth bynnag.
Mae’r Doethion yn dyfalbarhau - nid ydynt yn
poeni am hyd nac anhawster y daith. Mae Iesu
am i ni gadw i fynd hefyd. Dywed y Beibl mai
adnabod Iesu fel ein Gwaredwr ac fel ein Brenin
yw’r peth pwysicaf y medrwn ei wneud fyth. Yn
ôl y Beibl, byddwn yn cyfarfod â Duw rhyw
ddydd, os byddwn yn marw neu os bydd Iesu
yn dychwelyd i’r ddaear cyn hynny, a bod gofyn
i ni fod wedi gwahodd Iesu i fod yn Waredwr i ni
cyn y dydd hwnnw.

Cyfarfod ag Iesu
Siaradwch am yr hyn a wnaeth y Doethion ar ôl
cwrdd â’r Iesu:
ad. 10 – cawsant eu llenwi â llawenydd
(dangoswch y seren)
ad. 11 -  bu iddynt addoli Iesu (dangoswch y
seren). Esboniwch ein bod wrth addoli yn
cydnabod mawredd rhywun. Wrth i ni siarad am
addoli’r Iesu yr ydym yn cyffesu ein bod yn
cydnabod ei fod yn fawr, yn rhyfeddol, yn
arbennig iawn.

ad. 11 -  rhoesant anrhegion arbennig iddo
(dangoswch y seren).

Os ydym wedi cwrdd â Iesu, byddwn yn rhannu
ei ryfeddod.
Byddwn yn hapus yn ei gwmni, yn darllen y
Beibl, er mwyn gwybod mwy amdano, yn hapus
yn gweddïo, yn hapus yng nghwmni Cristnogion
eraill. Byddwn yn dymuno addoli Iesu drwy ganu
caneuon ac adrodd gweddïau sy’n dweud wrth
Iesu ein bod yn ei weld fel yr Un rhyfeddol.
Byddwn am roi rhoddion iddo hefyd. Beth yw’r
rhoddion y medrwn ni eu rhoi i Iesu? Gofynnwch
i’r grþp am syniadau, a gobeithio y byddant yn
cynnwys ein harian, ein hamser, ein doniau, ein
gallu. Byddwn am fyw ein bywydau mewn ffordd
sy’n gwneud Iesu’n hapus, gan ddefnyddio ein
harian, ein doniau, ein gallu i gynorthwyo eraill.

Amser Gweddi
Defnyddiwch y sêr. Edrychwch ar bob un yn ei
tro gan weddïo am yr hyn a ysgrifennwyd arnynt.
Os yw’r grþp yn gyffyrddus yn gweddïo yn
agored, gofynnwch iddynt edrych ar y sêr gan
ddewis un fel sail i weddi bersonol, e.e.
diolchwch i Dduw gan enwi’r bobl sy’n ein helpu
i adnabod Iesu; gofynnwch i Dduw i’n helpu i
wneud amser i geisio Iesu drwy ddarllen y Beibl
bob dydd; gofynnwch i Dduw ein cynorthwyo i
weld sut y medrwn fod o gymorth i eraill gael
clywed y newyddion da; addolwch Dduw drwy
ganu emyn/cân.

Gweithgarwch ychwanegol
Estynnwch gerdyn ag amlenni. Esboniwch waith
Cristnogion yn erbyn Poenydio i’r grþp, a’r
ymdrech benodol a wneir adeg y Nadolig i anfon
cardiau at garcharorion ar draws y byd. Os ewch
i’r wefan, gallwch weld cylchlythyr y Nadolig sy’n
cynnwys enwau a chyfeiriadau’r carcharorion:
www.ctbi.org.uk/bia/acat/
Rhowch gerdyn i bob unigolyn i’w haddurno, a
chynorthwyo pob un i ysgrifennu neges syml,
gan ddilyn y cyfarwyddiadau’n fanwl.
Gweddïwch dros y carcharorion, gan ofyn i Duw
i’w hamddiffyn hwy a’u teuluoedd. Gweddïwch
dros yr elusen hefyd, gan ofyn i Dduw fendithio
eu hymdrechion i ryddhau’r carcharorion.
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Atodiad 1
Newyddion Da: Luc 1 a 2
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Atodiad 2
Newyddion Da: Luc 1 a 2
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Atodiad 3
Newyddion Da: Luc 1 a 2
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Atodiad 4
Newyddion Da: Luc 1 a 2
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Atodiad 5
Newyddion Da: Luc 1 a 2
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Atodiad 6
Newyddion Da: Luc 1 a 2

Sarah Morris
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Dweud ymlaen llaw am eni Iesu, beibl.net

Pan oedd Elisabeth chwe mis yn feichiog, anfonodd Duw yr angel
Gabriel i Nasareth, un o drefi Galilea, at ferch ifanc o’r enw Mair.
Roedd Mair yn wyryf (heb erioed gael rhyw), ac wedi ei dyweddïo i
briodi dyn o’r enw Joseff. Roedd e’n perthyn i deulu y Brenin Dafydd.
Dyma’r angel yn mynd ati a’i chyfarch, “Mair, mae Duw wedi dangos
ffafr atat ti! Mae’r Arglwydd gyda thi!”

Ond gwnaeth yr angel i Mair deimlo’n ddryslyd iawn. Doedd hi ddim
yn deall o gwbl beth roedd yn ei feddwl. Felly dyma’r angel yn dweud
wrthi, “Paid bod ofn, Mair. Mae Duw wedi dewis dy fendithio di’n fawr.
Rwyt ti’n mynd i fod yn feichiog, a byddi di’n cael mab. Iesu ydy’r enw
rwyt i’w roi iddo. Bydd yn ddyn pwysig iawn, a bydd yn cael ei alw’n
Fab y Duw Goruchaf. Bydd yr Arglwydd Dduw yn ei osod i eistedd ar
orsedd y Brenin Dafydd, a bydd yn teyrnasu dros bobl Jacob am
byth. Fydd ei deyrnasiad byth yn dod i ben!”

Ond meddai Mair, “Sut mae’r fath beth yn bosib? Dw i erioed wedi
cael rhyw gyda neb.”

Dyma’r angel yn esbonio iddi, “Bydd yr Ysbryd Glân yn dod arnat ti, a
nerth y Duw Goruchaf yn gofalu amdanat ti. Felly bydd y plentyn fydd
yn cael ei eni yn berson sanctaidd – bydd yn cael ei alw yn Fab Duw.
Meddylia! Mae hyd yn oed Elisabeth, sy’n perthyn i ti, yn mynd i gael
plentyn er ei bod hi mor hen. Roedd pawb yn gwybod ei bod hi’n
methu cael plant, ond mae hi chwe mis yn feichiog! Rwyt ti’n gweld,
does dim byd sy’n amhosib i Dduw ei wneud.”

A dyma Mair yn dweud, “Dw i eisiau gwasanaethu’r Arglwydd Dduw.
Felly gad i beth rwyt wedi ei ddweud ddod yn wir.” Wedyn dyma’r
angel yn ei gadael hi.

Atodiad 7
Newyddion Da: Luc 1 26-38
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Atodiad 8
Newyddion Da: Luc 1 a 2
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Gwasanaeth Teuluol
Newyddion Da: Luc 1 a 2

Nadolig - Gwasanaeth Teuluol
Paratoi ar gyfer y diwrnod mawr!

Mae rhan cyntaf y gwasanaeth yn rhoi cyfle i’r plant gymryd rhan, gan gyflwyno’r eitemau a
baratowyd yn ystod y gwersi.

Mae yna restr o ganeuon ar ddiwedd y gwasanaeth.
Beth am ofyn i rai o’r plant/ieuenctid i gyfeilio?

Croeso, gweddi fer, emyn/cân

Cyflwyno thema heddiw – paratoi ar gyfer y Nadolig drwy’r sgets ganlynol:

Sgets

(Pedair gwraig mewn caffi)
Gwraig 1 Wel, dw’i ‘rioed wedi gweld y fath brysurdeb! Mae yna bobl ym mhobman. Does gan y

bobl yma ddim cartrefi?
Gwraig 2 Sobor wir!
Gwraig 1 Pam yn y byd na fase nhw wedi paratoi’n gynt? Mae na 365 o ddiwrnodau mewn

blwyddyn. ’Does dim angen gadael popeth tan y diwrnodau olaf!
Gwraig 4 Fel ni?!
Gwraig 3 ...ac mae ceisio mynd drwy’r drysau mewn ambell siop bron yn amhosib’. Mae hi fel

ceisio gwasgu eliffantod i din sardîns!
Gwraig 4 Pwy wyt ti’n galw’n eliffant?
Gwraig 2 Sobor wir!
Gwraig 3 Ti’n gwybod be dwi’n feddwl! Mae pawb yn y byd wedi hurtio. Dim ond ‘Dolig yw hi; be

‘di’r holl ffþs a ffwdan?
Gwraig 1 Mi fues yn aros am o leiaf canrif yn y ciw yn y siop ddillad yna, a dim ond isio pâr o

sanau i’r gþr oeddwn i.
Gwraig 2 Sobor wir!
Gwraig 1 Ac wedyn, ar ôl ciwio, dyma gofio bod eisiau pâr i fy nhad-yng-nghyfraith hefyd, a dyma

fi’n taro i nôl nhw, a gorfod sefyll yn y ciw eto!
Gwraig 3 Wel, rwyt ti wedi byrhau’r gaeaf i ti dy hun beth bynnag. Be wyt ti’n feddwl o’r top yma

wnes i brynu? ’Does dim gwerth i mi ddisgwyl i Ianto brynu dim i mi, felly dwi’n prynu fy
mhresantau fy hunan. Dw’i ddim am ei gadw cofia, mi af ag o yn ôl yn y sêl, cael fy
arian yn ôl yn llawn ac yna prynu’r un top yn y sêl. Arbed ffortiwn a chael rhywbeth i
agor fore Dolig!

Gwraig 4 Dyna syniad da! O! mae nghoesau i’n brifo. Ble mae’r ddynes ’na efo fy mhaned? Cofia,
mi fedrwn i neud efo rhywbeth cryfach ar ôl cario’r bagiau ’ma i fyny ac i lawr y stryd.
Mae mreichiau i bron â disgyn. Dw’i am dynnu fy sgidiau i gael tamaid o aer. O! O!
hyfryd!

Gwraig 2 Sobor wir!
Gwraig 4 Beth bynnag, dw’i bron â gorffen paratoi, a beth bynnag sydd ar ôl... Wel! tyff taten.

Roeddwn wedi meddwl cael rhywbeth neis i’r gweinidog, mi fuodd o’n dda wrtha i ar ôl
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Gwasanaeth Teuluol
Newyddion Da: Luc 1 a 2

yr opyresion hernia ’na. Ond dw’i ’di cofio fod yna din o fisgedi yn y tÿ heb ei agor ar ôl
Dolig d’wetha’.

Gwraig 1 Dw’i jest angen picied i un siop arall, a gobeithio fod pawb ar y rhestr yn iawn wedyn.
Faint o’r gloch mae’r bys yn mynd yn ôl? Er, wedi meddwl, fyddwn ni ddim hwyrach yn
cyrraedd y bys na Jemeima, mae honno â record y byd am fod yr olaf ymhob trip siopa
a thrip ysgol Sul, a ‘ma siwr y bydd hi’n cadw’r hers i ddisgwyl yn ei hangladd hefyd!

Gwraig 2 Sobor wir!
Gwraig 3 Gwranda ‘Mrs Sobor wir’, wyt ti wedi bod yn siopa neu beidio? Wela’i ddim bagiau mawr

wrth dy draed di.
Gwraig 1 Da’ ni wrthi ffþl sbîd yn paratoi ar gyfer y diwrnod, yn gwasgu i mewn ac allan o’r

siopau,yn treulio canrifoedd yn ciwio, yn cael coesau fel balþns a breichiau poenus, a’r
cwbl fedru di ddeud yw sobor wir!

Gwraig 2 Dw’i wedi prynu rhywbeth!
Gwraig 4 Wel? Paid â’n gadel ni mewn syspendyrs. Beth wyt ti wedi ei brynu?
Gwraig 2 Jest y gannwyll fach yma.
Gwraig 1,3,4 Sobor wir!

Mae cymaint i’w wneud cyn y Nadolig a phawb yn brysur. Heddiw, rydym am dreulio ychydig o
amser yn meddwl am y rheswm dros y dathlu, a pharatoi ein calonnau, gobeithio, i ddiolch i Dduw
am anfon ei Fab i ganol ein byd.

Paratoi 1

Gellir creu cysylltiad â’r sgets drwy gyfeirio at y ffaith bod un o’r merched wedi prynu cannwyll.
Paratowch amrywiaeth o ganhwyllau i’w dangos i’r plant, e.e. un persawrus i gynorthwyo rhywun i
ymlacio; cannwyll gyffredin rhag ofn i’r trydan gael ei droi i ffwrdd; cannwyll Adfent a gaiff ei
defnyddio adeg y Nadolig; cannwyll pen-blwydd i’w gosod ar gacen. Estynnwch hon ddiwethaf.
Wrth i chi eu hestyn yn eu tro, gofynnwch i’r plant sut y byddent yn eu defnyddio?

Gofynnwch i’r plant sut y maent yn paratoi ar gyfer eu pen-blwyddi, e.e. anfon gwahoddiadau,
gwneud cacen, trefnu parti? Esboniwch ein bod yn cofio pen-blwydd rhywun adeg y Nadolig.
Gofynnwch iddynt pwy sy’n cael ei ben-blwydd adeg y Nadolig? Byddai’n dda cael cacen gyda’r
geiriau - ‘Pen-blwydd hapus Iesu’ arni. Gallech roi’r gannwyll ar y gacen, gan ddweud wrth y plant
y byddwch yn rhannu’r gacen ar ddiwedd yr oedfa.

Esboniwch wrth y plant ein bod am baratoi ar gyfer pen-blwydd Iesu fel y byddwn yn paratoi ar
gyfer ein pen-blwyddi ein hunain.

Y plant ieuengaf i ganu ‘Dewch i wrando’ o’r cynllun gwersi.

Cân / Emyn

Paratoi 2 – datblygu’r thema

Bydd angen paratoi Cristingl o flaen llaw, a deunyddiau i baratoi un yn yr oedfa. Dyma fydd eich
eglureb. Cewch yr esboniad yn llawn yng nghynllun gwersi 6-11oed o dan y pennawd ‘Gwneud
Cristingl’. Gweler Atodiad 3. Gallwch ofyn i rai o’r plant eich cynorthwyo.
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Dangoswch y Cristingl sydd wedi ei baratoi i’r plant gan ofyn iddynt beth ydyw. Os yw’r plant wedi
paratoi un yn y gwersi, byddant yn gallu eich ateb ac esbonio’r elfennau. Fel arall, gallwch
esbonio’r rhannau gwahanol wrth i chi ei greu.

Mae’r Cristingl yn ein hatgoffa pam y daeth Iesu i’r byd. Mae pawb yn brysur adeg y Nadolig, ond
mae’n bwysig iawn yng nghanol y cyffro a’r prysurdeb, i ni gofio pam y daeth Iesu i’r ddaear.
Mae’n bwysig ein bod yn treulio amser yn diolch i Dduw am anfon Iesu atom.

Dysgu’r adnod:

‘Daeth y Meseia Iesu i’r byd i achub pechaduriaid...’ 1 Timotheus 1:15

Ysgrifennwch eiriau’r adnod ar falþn. Darllenwch yr adnod ddwywaith neu dair, yna gallwch
ddechrau rhoi pin yn y balwnau un wrth un, gan geisio darllen yr adnod gyda llai a llai o eiriau, gan
barhau hyd nes y bydd pob un wedi diflannu, a phawb yn y gynulleidfa yn medru adrodd yr adnod.

Gweddïau
Defnyddiwch y Cristingl yn eich amser gweddi. Gall rhai o’r plant ddarllen y gweddïau canlynol,
gan oedi rhwng pob paragraff i roi amser i weddi dawel. Esboniwch hyn cyn cychwyn:

Dad, wrth i ni edrych ar y Cristingl, yr ydym yn cofio mai ti wnaeth y byd, a phopeth sydd yn y byd.
Yr ydym yn gweddïo heddiw dros bobl y byd. Mae llawer mewn angen. Mae llawer yn dioddef
oherwydd gwaeledd neu ryfel. Mae llawer yn byw mewn gwledydd lle mae bywyd yn anodd iawn.
Plîs wnei di adael iddynt adnabod dy gariad a dy ofal heddiw.

Dad, yr ydym yn diolch i ti am bopeth da yr ydym yn cael eu mwynhau bob dydd. Helpa ni i fod yn
garedig, ac i roi o’r digon sydd gennym, i’r rhai sydd heb ddigon. Yr ydym yn cofio am Gristnogion
sy’n gweithio heddiw i helpu pobl sydd mewn angen. Cadw nhw yn ddiogel heddiw.

Diolch Arglwydd Iesu am ddod i ganol y byd yma sy’n llawn o dywyllwch oherwydd pechod. Mae’r
rhuban coch yn ein hatgoffa dy fod wedi marw ar y groes fel y gallwn adnabod maddeuant, a
chael ein glanháu o bob pechod.

Diolch Arglwydd Iesu am ddod â golau i’n bywyd ac i’n calonnau drwy dy Ysbryd Glân. Diolch am
y gobaith y cawn rhyw ddiwrnod dy weld a bod gyda thi am byth. Diolch am y llawenydd sy’n dod
o wybod hyn. Amen

Cân – Newyddion da. (Atodiad 6)

Cymhwyso’r neges i’r oedolion – os yn berthnasol

Gellir datblygu’r syniad am yr angen i wneud amser i baratoi ar gyfer dathlu geni Iesu, amser yn
ein bywyd prysur, ym mywyd ein heglwys, ond yn bwysicach yn ein calonnau. (Gall y plant lenwi
taflen waith yn ystod y cyfnod hwn)
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Byddai’n dda i bob teulu gael Cristingl i fynd gyda hwy o’r oedfa. Os nad yw hyn yn bosibl, beth
am roi llun i bawb, gydag esboniad o bob rhan o’r eglureb.  Atodiad 3.

Cân / Emyn / Gweddi i gloi

Cofiwch rannu’r gacen.

Caneuon / Emynau
Caneuon Ffydd   475, 423, 417, 416, 359, 319
Tyrd i Ddathlu 11, 13, 25, 27

Cân: Newyddion da

A glywaist ti’r neges gyhoeddwyd gan Gabriel?
“Joseff a Mair, peidiwch ofni
Fe enir yr Iesu, Mab Duw o’r nef
Yn unig Waredwr i chi.”

A glywaist ti’r neges ar wefus angylion?
“Fugeiliaid, peidiwch ag ofni.
Fe enir y Crist, yr Arglwydd o’r nef
Yn unig Waredwr i chi”

A welaist ti neges y seren ddisgleiriodd?
“Ddoethion, dilynwch heb ofni;
Fe enir y brenin addawyd o’r nef
Yn unig Waredwr i chi.”

CYTGAN
Dewch bawb i wrando’r newyddion o’r nef,
Daeth Iesu’n Waredwr i lu;
Dewch bawb i wrando’r newyddion o’r nef,
Immanuel, Duw gyda ni.

Cân: Newyddion da

A glywaist ti’r neges gyhoeddwyd gan Gabriel?
“Joseff a Mair, peidiwch ofni
Fe enir yr Iesu, Mab Duw o’r nef
Yn unig Waredwr i chi.”

A glywaist ti’r neges ar wefus angylion?
“Fugeiliaid, peidiwch ag ofni.
Fe enir y Crist, yr Arglwydd o’r nef
Yn unig Waredwr i chi”

A welaist ti neges y seren ddisgleiriodd?
“Ddoethion, dilynwch heb ofni;
Fe enir y brenin addawyd o’r nef
Yn unig Waredwr i chi.”

CYTGAN
Dewch bawb i wrando’r newyddion o’r nef,
Daeth Iesu’n Waredwr i lu;
Dewch bawb i wrando’r newyddion o’r nef,
Immanuel, Duw gyda ni.


