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Cyflwyniad i’r gyfres

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

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

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

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

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

Atodiadau a deunydd ychwanegol
Ceir nifer o atodiadau hefyd, yn cynnig syniadau ychwanegol a deunydd gweledol.
Rhestrir yn y llyfr hefyd rhai adnoddau ychwanegol e.e. llyfr stori ar y thema neu ddeunydd
gweledol a chrefft. Cofiwch hefyd bod pob un o’r storïau hyn i’w cael ar ffurf fideo, fel rhan o’r
gyfres Beibl Fideo.

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

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

Hanes y Geni: Beiblau Lliw
Beibl Bach i Blant:  storïau 33-36
Beibl Lliw y Plant, tud. 180-192
Beibl y Plant Lleiaf, Y Nadolig
Y Beibl Graffig: Hanes y Geni

Fideos: Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 4: stori 1

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

Jig-sô: Pôs Llawr Enfawr y Nadolig £8.99
Christmas Story - maint anferthol (81 darn) £19.99

DVD: *Veggie Tales - The Star of Christmas.

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori
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

Dewis anrhegion! Dyma un o’r gorchwylion Nadoligaidd sy’n rhoi pen tost i mi! Dydw i ddim yn berson
sy’n hoffi siopa ar y gorau, felly mae meddwl am grwydro o gwmpas siopau prysur, poeth a swnllyd yn
codi arswyd arnaf.
Mae’n rhaid cyfaddef bod pethau llawer gwell nawr bod ein plant wedi tyfu ac wedi hen beidio â chredu
yn yr hen ddyn barfog yn y siwt goch a gwyn ’na. Erbyn nawr, maen nhw’n prynu eu hunain - er bod
disgwyl i mam a dad lapio popeth ar gyfer bore ’Dolig o hyd. Ond mae hi dal yn broblem dewis beth i’w
brynu i bobl eraill. Dwi wedi llwyddo i ddod o hyd i ateb i’r broblem hon dros y blynyddoedd diwethaf
hefyd. Mae ‘na siop gwerth chweil yn Llandudno sy’n gwerthu llyfrau Cristnogol a nwyddau Traidcraft,
ac i’r fan honno y byddaf i’n mynd eleni eto i wneud fy siopa ’Dolig, neu ran helaeth ohono beth
bynnag.

Amser i roi a derbyn yw’r Nadolig bellach, a dwi’n siþr eich bod yn dioddef o’r un pen tost â fi,
wrth i chi fynd ati eich hun i ddod o hyd i’r anrhegion “delfrydol” ar gyfer pawb sydd ar eich rhestr.
Amser i roi a derbyn oedd y Nadolig cyntaf hefyd, gyda Duw yn rhoi ei unig Fab i’r byd, a’r byd yn
derbyn y rhodd “delfrydol”  - Gwaredwr i’n heneidiau. Dyma thema ein gwersi eleni. Gyda’r plant iau
byddwn yn ystyried rhodd Duw i Mair, a oedd hefyd yn rhodd gan Dduw i’r byd. Byddwn yn ystyried
ymateb y cymeriadau cyfarwydd i rodd Duw - sut y bu i’r bugeiliaid sôn wrth bawb am eni’r Gwaredwr
ym Methlem, a sut daeth y gwÿr doeth i addoli ac i offrymu anrhegion i’r baban mewn llawenydd.
Ceisiwn annog y plant i ymateb yn yr un modd â hwythau, yn barod i sôn wrth eraill am yr Iesu, i’w
addoli’n llawen ac i roi eu bywydau yn anrheg iddo. Gweddïwn y byddwn ninnau hefyd yn derbyn yr her
i ymateb gyda’r plant i rodd amhrisiadwy Duw.

Bydd y bobl ifanc yn ystyried ymateb dau gymeriad llai adnabyddus, sef Anna a Simeon.
Cofiwch fod y ddau wedi bod yn aros am ddyfodiad y Meseia, yr un yr oedd Duw wedi’i addo i’w bobl
yn Waredwr. Mae’r ddau ohonynt, o dan ddylanwad yr Ysbryd Glân, yn cydnabod y baban Iesu fel y
Meseia ac yn ei gofleidio yn llawen. Ystyriwn sut y mae Cyfraith Duw yn cael ei gyflawni yn Iesu a sut y
mae Gras Duw yn cael ei amlygu yn nyfodiad Iesu i’r byd.
Mae’r adnod ar gyfer y gyfres yn ein hatgoffa mai rhodd cariad ydy Iesu: “Dyma sut y dangosodd Duw
ei gariad tuag atom: anfonodd ei unig Fab i’r byd, er mwyn i ni gael bywyd trwyddo.”  Mae’n anhygoel
meddwl bod Duw yn ein caru gymaint nes ei fod yn fodlon rhoi Ei fab yn rhodd i’r byd - rhodd nad ydym
yn ei haeddu, rhodd nad ydym yn gorfod talu amdano.  Dyma’r nodyn sy’n cloi ein gwasanaeth teuluol
hefyd.  Mae’r gwasanaeth y tro hwn yn rhyngweithiol, gyda’r gynulleidfa yn ymuno yn y gêm o “basio’r
parsel,” ac mae’r hanes  yn datblygu un haenen ar y tro.

Faint o anrhegion fydd ein plant yn eu derbyn eleni tybed? Ein braint yw cael eu hatgoffa bod
Duw wedi rhoi’r anrheg gorau erioed inni oll, a’n cyfrifoldeb yw eu herio i dderbyn y rhodd yn llawen i’w
calonnau.
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AMSER CHWARAE

Amcanion:
I drafod rhesymau am roi anrhegion

I ystyried bod Iesu yn rhodd Duw i bawb

I gyfarfod â chymeriadau hanes y Nadolig, ac

I weld eu hymateb i’r baban Iesu.

1. Pasio’r parsel

Bydd angen lapio sawl anrheg bychan
bwytadwy ymlaen llaw, efallai yr hoffech
wneud un ar gyfer pob plentyn, e.e. paced
o greision, bocs o swltanas, afal, tangerîn,
banana, caws triongl. Hefyd, chwaraewr
CDd a CDd.

Chwaraewch y gêm yn y modd arferol,
gyda’r plant yn cymryd tro i agor yr anrheg
wrth i’r gerddoriaeth dewi. Cyn iddynt
ddechrau dad-lapio’r anrheg, gofynnwch
iddynt ddyfalu beth sydd y tu mewn. Ar ôl
ei agor, byddai’n syniad cadw’r anrheg tan
ddiwedd y gêm pan fyddwch yn gallu
rhannu’r danteithion rhwng pawb.

Trafodwch ‘rhoi a derbyn’ anrhegion gyda’r
plant. Wrth gwrs, dyma’r elfen bwysicaf i’r
plant am y Nadolig ond cofiwch drafod y
rheswm pam rydym am roi anrhegion i’n
gilydd - oherwydd ein bod yn dymuno
dangos ein cariad at ein gilydd.
Esboniwch y byddwn yn clywed yn ein stori
wir o’r Beibl heddiw am ddynes o’r enw Mair
a sut y bu i Mair gael anrheg arbennig iawn
gan Dduw - y baban Iesu.

2. Dewis pâr
Bydd angen Atodiad 1 wedi’i gopïo ar gerdyn
(a’i chwyddo os yn bosibl). Byddai’n dda
gludo’r cerdyn ar bapur lapio Nadoligaidd a
lliwio’r lluniau ymlaen llaw i greu cardiau
chwarae deniadol.

Gosodwch y cardiau ar fwrdd o flaen y plant,
gyda’r lluniau â’u pennau i lawr. Mae’r plant
yn cymryd tro i droi 2 gerdyn. Os ydyn nhw’n
dewis dau gerdyn tebyg, maent yn cadw’r
cardiau ac mae’r plentyn nesaf yn cael tro.
Os yw’r ddau gerdyn yn wahanol, maent yn
cael eu hail osod ar y bwrdd yn union yr un
lle ac mae’r plentyn nesaf yn cael tro.
Parhewch nes bod pob pâr wedi cael eu codi.
Edrychwch ar y cardiau a gofynnwch pwy
fyddai’n hoffi derbyn dol/tedi/pêl yn anrheg.
Trafodwch dderbyn a rhoi anrhegion gyda’r
plant gan bwysleisio ein bod yn rhoi
anrhegion i bobl adeg y Nadolig i ddangos
cariad tuag atynt.

Esboniwch y byddwn yn clywed yn ein stori
wir o’r Beibl heddiw am ddynes o’r enw Mair
a sut y bu i Mair gael anrheg arbennig iawn
gan Dduw - y baban Iesu.
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AMSER CHWARAE

3. Anrhegion i bawb!!!
Ymlaen llaw, casglwch eitemau mewn bag a
fyddai’n addas ar gyfer gwahanol bobl, e.e.
tei ar gyfer dad, tegan babi ar gyfer perthynas
ifanc iawn, persawr ar gyfer mam, fferins ar
gyfer taid ayyb. Hefyd, bydd angen papur
lapio, tâp selo a thagiau enw arnoch.

Esboniwch wrth y plant eich bod wedi bod yn
siopa i brynu anrhegion i bobl ar gyfer y
Nadolig. Gadewch i’r plant gymryd tro i estyn
un o’r eitemau o’ch bag ac i awgrymu pwy
fyddai’n hoffi’r anrheg hwnnw. Wedyn, lapiwch
yr anrheg ac ysgrifennwch enw’r person ar
un o’r tagiau gyda’r cyfarchiad “Llawer o
gariad gan ...” Parhewch nes bod pob anrheg
wedi eu lapio.

Trafodwch gyda’r plant pam ein bod yn rhoi
anrhegion i bobl, sef i ddangos ein cariad ac
am fod y bobl yn bwysig inni.

Esboniwch y byddwn yn clywed yn ein stori
wir o’r Beibl heddiw am ddynes o’r enw Mair
a sut y bu i Mair gael anrheg arbennig iawn
gan Dduw - y baban Iesu.

4. Addurno Coeden
Bydd angen coeden Nadolig (un ffug neu
amlinelliad o goeden gydag addurniadau ar
ddarn mawr o gerdyn yn barod i’w liwio) ac
addurniadau.

Yn ystod y gyfres, bydd y plant yn creu
addurniadau sy’n rhan o’r hanes i’w
hychwanegu i’r goeden Nadolig. Gallent eu
gosod a’u cadw ar y goeden tan ddiwedd y
gyfres.

Gosodwch y goeden gyda’ch gilydd a’i
haddurno neu, lliwiwch y goeden gyda’ch
gilydd gan drafod paratoadau at y Nadolig,
gan gynnwys prynu, lapio a rhoi anrhegion i
bobl eraill.
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AMSER STORI

Efallai yr hoffech rannu’r stori yn dri rhan:
 Mair yn derbyn y baban Iesu yn rhodd gan

Dduw
 Y bugeiliaid yn derbyn neges gan yr angylion
 Y brenhinoedd yn rhoi anrhegion i’r baban

Iesu.

1. Mair yn derbyn y baban Iesu yn rhodd
gan Dduw
Bydd angen Beibl y Plant Lleiaf (tud. 132 -137,
sef hanes Gabriel yn ymddangos i Mair, y daith
i Fethlem a geni’r baban Iesu), addurn y preseb
(gweler yr Adran Amser Creadigol) ac os yn
bosibl, byddai’n dda cael ffigyrau Hanes y Geni
i’w defnyddio yn ystod y gyfres. Gallwch
ychwanegu’r cymeriadau bob wythnos.

Adroddwch yr hanes yn eich geiriau eich hun
gan bwysleisio’r syniad mai rhodd gan Dduw
oedd y baban Iesu i Mair a Joseff. Trafodwch
deimladau Mair a Joseff wrth iddynt glywed
neges yr angel, wrth deithio i Fethlehem, wrth
iddynt chwilio am lety ac ar eni’r babi.

Dangoswch yr addurn preseb a’i drafod.
Dyma rodd gwerthfawr! Esboniwch yn syml bod
y Beibl yn dweud bod Duw wedi rhoi’r baban
Iesu nid yn unig i Mair a Joseff ond i ni hefyd i
ddangos inni ei fod yn ein caru. Gofynnwch i
un o’r plant osod yr addurn ar y goeden.

2. Y bugeiliaid yn derbyn neges gan yr
angylion.
Bydd angen amlen gyda neges y tu mewn iddi,
“Newyddion da,” llun o lyfr addas o’r bugeiliaid
a’r angylion, yr addurn angel (gweler yr Adran
Amser Creadigol), a ffigyrau’r Bugeiliaid i
ychwanegu at ffigyrau eraill hanes y Geni.

Gofynnwch i’r plant a fydd y postmon yn galw
yn y tÿ ambell waith. Dangoswch yr amlen a’i
hagor. Darllenwch y neges. Esboniwch y

byddwn yn clywed am bobl heddiw a gafodd
neges arbennig gan Dduw.
Edrychwch ar ffigyrau hanes y Geni gan ail-
adrodd hanes geni’r Iesu. Adroddwch hanes
ymweliad y bugeiliaid â’r stabl. Dychmygwch fod
Mair a Joseff yn clywed cnocio tawel ar ddrws y
stabl, bod Joseff yn mynd i’w agor, ac yn
croesawu’r bugeiliaid i mewn. Mae’r bugeiliaid
yn edrych yn syn ar y baban Iesu -
ychwanegwch y bugeiliaid i’r stabl - ac yn
esbonio wrth Mair a Joseff beth a ddigwyddodd.
Dangoswch y llun o’r angylion a’r bugeiliaid.

Dangoswch yr addurn angel a gofynnwch
i un o’r plant ei osod ar y goeden. Esboniwch
pa mor llawen a chynhyrfus oedd y bugeiliaid.
Roeddent yn gwybod bod y baban Iesu yn fabi
arbennig iawn, iawn. Aethant yn ôl at eu defaid
gan ddweud wrth bawb ar y ffordd beth oedd
wedi digwydd iddynt, sut y bu’r angylion yn
siarad gyda nhw ac iddynt gyfarfod â’r baban
Iesu, rhodd Duw i bawb.

3. Y Brenhinoedd yn dod ag anrhegion i Iesu
Bydd angen ffigyrau’r Brenhinoedd i’w
ychwanegu at eich ffigyrau eraill, yr addurn
Seren (gweler yr adran Amser Creadigol), llun
o sêr yn yr awyr a Beibl y Plant Lleiaf (tud. 140-
143).

Edrychwch ar y llun o’r sêr a’i drafod gyda’r
plant. Ydy’r plant wedi bod y tu allan yn y
tywyllwch erioed ac wedi gweld y sêr?
Adroddwch hanes y brenhinoedd yn darganfod
seren newydd yn yr awyr rhyw noson ac yn ei
dilyn nes cyrraedd y tÿ lle’r oedd Mair a Joseff
ac Iesu. Dangoswch y lluniau o’r llyfr.
Ychwanegwch y ffigyrau at y lleill. Esboniwch
fod y brenhinoedd wedi dod ag anrhegion i Iesu
i ddangos eu bod yn ei garu a’i fod yn arbennig
iddynt.

Dangoswch yr addurn Seren a gofynnwch
i un o’r plant ei osod ar y goeden.
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1. Addurniadau Coeden
Gallwch greu un addurn bob wythnos i gyd-
fynd â’r stori a’u gosod ar y goeden tan
ddiwedd y gyfres. Byddai’n braf creu un o’r
bagiau rhodd, isod, er mwyn i’r plant fynd â’u
haddurniadau adref yn “rhodd” i’r teulu.

Preseb
Bydd angen amlen ar gyfer pob plentyn
wedi’i thorri fel y dangosir yn Atodiad 2,  llun
babi, ychydig o wellt, glud, creonau brown.
Gadewch i’r plant liwio’r amlen yn frown cyn
gludo ychydig o wellt a llun y babi arni.

Angel
Bydd angen copi o Atodiad 3 i bob plentyn
wedi’i gopïo ar gerdyn, glitter, sgleiniau, tâp
selo, edafedd gwyn a glud.

Taenwch lud dros y ddau siap a
gadewch i’r plant ludo sgleiniau arnynt, ac
yna’r glitter. Gludwch y ddau ben o’r hanner
cylch at ei gilydd i greu côn a rhowch ddarn
o dâo selo tu mewn i’w gryfhau. Tynnwch lun
wyneb ar gylch bach a’i ludo ar y côn.
Gludwch yr adenydd ar gefn y côn. Tapiwch
ddarn o edafedd ar gefn y côn i’w hongian.

Seren
Bydd angen 5 pren lolipop ar gyfer pob
plentyn (ar gael o siopau crefftau), glud PVA,
brwsys, sgleiniau, gemau plastig, tâp selo ac
edafedd.

Dangoswch i’r plant sut i osod y preniau
mewn siâp seren, gweler Atodiad 2, a’u
cynorthwyo i ludo at ei gilydd. Taenwch lud
ar y preniau a gadewch i’r plant osod
sgleiniau/ gemau arnynt.  Tapiwch ddarn o
edafedd ar gefn y seren i’w hongian.

2. Bag Rhodd a Thag
Bydd angen papur A4, paent, soseri, gwellt
yfed, sychwr gwallt, styffylwr, darnau bach o
gerdyn, edafedd a thyllwr arnoch.

Rhowch ddarn o bapur A4 i bob plentyn a
gadewch iddynt ei addurno gyda phaent coch
a gwyrdd. Gallent ddefnyddio bysedd i greu
patrwm neu wellt (cymysgwch ychydig o
baent gyda dþr ar soser ac yna rhoi ychydig
ar y papur i’r plant ei “chwythu”). Gadewch i’r
papur sychu cyn ei blygu i siâp amlen a’i
styffylu. Gofynnwch i rywun sychu’r papur
gyda’r sychwr tra byddwch yn creu’r tagiau.
Rhowch ddarn bach o gerdyn i bob plentyn
a’u helpu i ysgrifennu “gan/oddi wrth ..... enw’r
plentyn” arno, cyn gwneud twll a gosod
edafedd.  Gallant dynnu llun ar y tag, neu
ludo siâp seren i’w haddurno.

Gall y plant gario eu haddurniadau adref
yn y bag neu gallwch roi rhywbeth bach
iddynt, e.e. tangerîn, pecyn bach o fferins.

3. Coeden Nadolig fwytadwy

Bydd angen côn hufen iâ, eisin menyn
trwchus gwyrdd tywyll, fferins, cyllell a phlât i
bawb.

Dangoswch i’r plant sut i daenu’r eisin
dros y côn. Wedyn, trwch y côn ben i’w
waered ar y plât - mae’r côn yr un siâp a lliw
â choeden Nadolig! Gadewch i’r plant osod
“addurniadau” ar y goeden, h.y. y fferins.
Sgwrsiwch gyda’r plant am ein harferion
Nadoligaidd. Arhoswch nes bod pawb wedi
gorffen cyn bwyta’r coed!

4. Taflenni Gwaith

Oed Meithrin – 5
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2

AMSER CREADIGOL
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AMSERLEN

Rhigwm gyda symudiadau bysedd

Dyma’r defaid, yn cysgu’n braf
(codi’r llaw chwith gyda’r bysedd wedi eu
plygu mewn)

Dyma’r bugeiliaid yn eu gwylio
(ysgwyd y ddau fys hiraf ar y llaw dde)

Dyma’r angylion disglair gyda neges gan
Dduw
(ysgwyd bysedd i gyd yn gyflym)

Ganwyd baban arbennig heno
(ysgwyd y “babi” yn eich breichiau)

O Dduw, mae’r Nadolig yn amser llawn sbri
(clapio a neidio i fyny ac i lawr)

Diolch am roi Iesu i ni.
(ymestyn dwylo fel petaent yn derbyn rhodd
ac ysgwyd y “babi”)

Gweddi
Darllenwch y weddi ganlynol, gan ofyn i’r
plant i ail-adrodd y cymal “O Dduw, rwyt ti’n
anhygoel” ar eich hôl.

Danfonaist angel at Mair.
O Dduw, rwyt ti’n anhygoel!
O Dduw, rwyt ti’n anhygoel!
Rhodd arbennig iawn i Mair.
O Dduw, rwyt ti’n anhygoel!
O Dduw, rwyt ti’n anhygoel!
Baban bach o’r enw Iesu.
O Dduw, rwyt ti’n anhygoel!
O Dduw, rwyt ti’n anhygoel!
Diolch Dduw am dy rodd i ni.
O Dduw rwyt ti’n anhygoel!
O Dduw, rwyt ti’n anhygoel!

Oed Meithrin – 5
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2

AMSER CANU A GWEDDIO

Cân
(Ar y dôn “The wheels on the bus”)
I Fethlehem ar gefn mul,
clip, clip, clop, clip, clip, clop
I Fethlehem ar gefn mul,
clip, clip, clop.

Pwy sydd â gwely sbâr?
Cnoc, cnoc, cnoc, cnoc, cnoc, cnoc,
Pwy sydd â gwely sbâr?
Cnoc, cnoc, cnoc.

Ganwyd yno fabi Mair,
Iesu Grist, Iesu Grist,
Ganwyd yno fabi Mair,
Iesu Grist.

Wythnos 1:
Amser Chwarae 4;
Amser Stori 1;
Amser Creadigol 1 / 3;
Cân;

Wythnos 2:
Amser Chwarae 2;
Amser Stori 2;
Amser Creadigol 1;
Rhigwm;

Wythnos 3:
Amser Chwarae 3;
Amser Stori 3;
Amser Creadigol 1 / 4;

Wythnos 4:
Cân;
Amser Chwarae 1;
Amser Creadigol 2;
Gweddi.
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Taflen 1
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2

Dyma neges yr angel i Mair...
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Taflen 2
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2

Beth ydy enw’r babi yn y llun?
Lliwiwch y llun yn ofalus. Wedyn, gludiwch bapur lapio siâp sgwâr
dros y babi.
Codwch y papur i weld rhodd Duw i ni.
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Taflen 3
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2

Gwelodd y Brenhinoedd seren yn yr awyr.
Defnyddiwch llawer o bethau sgleiniog i addurno’r seren.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

Cân i’r gyfres;  ‘Llu o angylion’ allan o Tyrd i Ddathlu.

Adnod i’r gyfres
“Dyma sut y dangosodd Duw ei gariad tuag atom: anfonodd ei unig Fab i’r byd,
er mwyn i ni gael bywyd trwyddo.” 1 Ioan 4:9

Amcanion:
I gyflwyno Iesu fel rhodd Duw i’r byd
I ystyried ymateb prif gymeriadau’r hanes i Iesu, Mab
Duw
I drafod ac ystyried ein hymateb i Iesu, rhodd Duw i ni

1. Ras lapio anrhegion
Bydd angen eitemau addas i’w lapio, rhai
mwy anodd na’i gilydd, papur lapio rhad neu
hen gylchgronau, tâp selo, oriawr i gadw
amser, gwobrau bychain.

Rhannwch y plant yn dimoedd gyda’r
un nifer o eitemau i’w lapio, o leiaf un i bob
plentyn. Nod y gêm yw i’r timoedd lapio’r holl
“anrhegion.” Gallwch chwarae yn erbyn y
cloc, neu yn ras un tîm yn erbyn y llall.
Cadwch amser pob tîm.  Ar ôl i bawb orffen
lapio, archwiliwch yr anrhegion.
Ychwanegwch 5 eiliad am bob blerwch/rhwyg
y gwelwch.  Rhowch wobr fechan i’r tîm
buddugol.

Trafodwch yr holl syniad o dderbyn a
rhoi anrhegion a’r rhesymau amdanynt.
Gofynnwch i’r plant am eu syniadau ynglÿn â
beth ydy anrhegion Duw i ni. Edrychwch ar
yr adnod sydd yn Atodiad 4 ac eglurwch mai
dyma rhodd fwyaf Duw i ni. Mae’r traddodiad
o roi anrhegion adeg y Nadolig yn ein hatgoffa
o rodd Duw i’r byd.

2. “Pwy ’di’r babi pert ’na?”
O flaen llaw a heb iddynt wybod, bydd angen
i chi gasglu lluniau o’r plant a phobl sy’n
adnabyddus i’r plant pan oeddent yn fabanod.
Gosodwch y lluniau o flaen y plant a
gofynnwch iddynt ddyfalu pwy ydynt. Efallai
hoffech ysgrifennu enwau’r babanod i bawb
gael gweld. Gallwch rannu’r plant yn dimoedd
er mwyn creu cystadleuaeth.

Eglurwch wrth y plant mai cofio bod Iesu
wedi cael ei eni yn union fel pob un ohonom
yw’r rheswm ein bod yn dathlu’r Nadolig.
Edrychwch ar yr adnod sydd yn Atodiad 4 ac
eglurwch mai Iesu yw rhodd Duw.

3. “Yr anrheg gorau yn y byd i mi fyddai...”
Gêm gof yw hon. Mae’r person cyntaf yn
cychwyn trwy adrodd “Yr anrheg gorau yn y
byd i mi fyddai...” gan ychwanegu unrhyw
eitem o’i dewis, e.e. crys Scarlets. Mae’r ail
berson yn adrodd y frawddeg gyfan ac yn
ychwanegu ei anrheg gorau, e.e. “Yr anrheg
gorau yn y byd i mi fyddai crys Scarlets a
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chamera digidol.” Os nad ydy’r plentyn yn gallu
cofio pob eitem flaenorol yn y drefn gywir,
maent allan o’r gêm.  Mae’r gêm yn parhau
nes bod dau berson yn unig ar ôl. Rhowch
wobr fechan i’r enillwyr.

Trafodwch gyda’r plant pa anrhegion y
maent yn dymuno eu cael y Nadolig hwn cyn
trafod y traddodiad o roi a derbyn anrhegion.
Eglurwch mai un o’r rhesymau am roi
anrhegion adeg y Nadolig yw cofio’r anrheg
anhygoel y mae Duw wedi ei roi i ni, sef yr
Arglwydd Iesu. Edrychwch ar yr adnod sydd
yn Atodiad 4 ac eglurwch fod yr adnod yn
esbonio mai Iesu yw rhodd fwyaf Duw i ni.

4. Bingo Nadoligaidd

Defnyddiwch Atodiad 5 i chwarae’r gêm sydd
wedi’i seilio ar y gêm boblogaidd - BINGO.
Bydd angen cerdyn a phensel ar gyfer pawb,
does dim ots os oes mwy nag un yn cael copi
o’r un cerdyn. Nod y gêm yw bod y cyntaf i
ddileu pob enw.

Cyn cychwyn y gêm trafodwch ystyr
“Coeden Deulu” a chreu coeden deulu syml
o’ch teulu eich hun. Dangoswch goeden deulu
Iesu i’r plant sydd yn Mathew 1:1-6. Rhannwch
y cardiau ac esboniwch wrth y plant y dylent
wrando yn ofalus a dileu pob enw y maent yn
eu clywed. Darllenwch Mathew 1:1-16 yn araf,
gan oedi ar ôl pob enw. Esboniwch cyn
cychwyn mai enw arall am Iesu yw “Y Meseia.”
Bydd y plant i gyd yn gorffen yr un pryd
oherwydd enw’r Meseia yw’r olaf, ond gallwch
greu tensiwn yn ystod y gêm trwy ofyn i’r plant
pwy sydd wedi dileu’r nifer fwyaf.

Esboniwch fod Duw wedi addo i’r
Iddewon y byddai’n danfon y Meseia i’r byd
a byddai’r Meseia yn cael gwared â phechod
ac yn dod â heddwch i’r byd. Roedd yr
Iddewon wedi bod yn disgwyl am y Meseia
am gannoedd o flynyddoedd, fel y gwelwn o
goeden deulu Iesu!

Edrychwch ar yr adnod sydd yn Atodiad
4 ac eglurwch fod yr adnod yn esbonio mai
Iesu yw rhodd fwyaf Duw i’r byd a dyma yn
wir pam y dathlwn y Nadolig, i gofio ac i
ddiolch i Dduw am roi ei fab.

5. Ras gyfnewid y bugeiliaid a’r
brenhinoedd
Bydd angen eitemau gwisgo i fyny sy’n
addas ar gyfer bugail neu frenin arnoch! e.e.
cap, ffon a wellingtons i’r bugail; coron,
clogyn a sandalau i’r brenin.

Rhannwch y plant yn dimoedd, gydag
un set o ddillad i bob tîm. Mae’r aelod cyntaf
o’r tîm yn gwisgo pob eitem o ddillad cyn
cychwyn ar y ras i ben draw’r ystafell ac yn
ôl - gall y plant sgipio, hercian, cerdded neu
redeg.  Ar ôl cyrraedd yn ôl i’w tîm, maent yn
tynnu popeth a’u rhoi i’r aelod nesaf. Mae’r
gêm yn parhau nes bod pob aelod wedi
cymryd rhan. I wneud pethau’n anoddach
gallwch osod rhwystrau neu eitemau i’w
casglu, e.e. clustogau fel defaid neu focsys
yn anrhegion.

Trafodwch hanes y bugeiliaid a’r
brenhinoedd gyda’r plant gan eu hatgoffa o
syndod a chynnwrf yr hanesion. Byddwn yn
teimlo syndod a chynnwrf adeg y Nadolig
hefyd wrth feddwl am yr anrhegion y byddwn
yn eu derbyn.

Edrychwch ar yr adnod ac eglurwch fod
yr adnod yn esbonio mai Iesu yw rhodd fwyaf
Duw i’r byd a dyma yn wir pam y dathlwn y
Nadolig, i gofio ac i ddiolch i Dduw am roi ei
fab.
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1. Mynd ar daith
Paratowch set o arwyddion sy’n darllen -
“Nasareth,” “Y Stabl,” “Bethlehem” ac  “Y
bryniau,” a’u gosod ar 4 wal yr ystafell. Wrth i
chi adrodd hanes y geni (gweler y Darlleniad
Dramatig) dylai’r plant redeg/cropian/neidio i’r
lleoliad perthnasol.  Ychwanegwch y lleoliadau
cymaint â phosibl yn ystod y darlleniad.

2. Pasio’r parsel
Bydd angen chwaraewr CDd a’r eitemau
canlynol wedi’u lapio gyda’i gilydd yn debyg i’r
gêm “Pasio’r Parsel,” un eitem mewn haenen
o bapur: croes bren syml, lluniau anrhegion y
Doethion o Atodiad 10, seren, dafad, gwellt,
angel, ffurflen gofrestru (gweler y CD).
Lapiwch y groes yn gyntaf, wedyn lluniau’r
anrhegion, wedyn y seren, wedyn y ddafad,
wedyn gwellt, wedyn angel ac yn olaf y ffurflen
gofrestru. Bydd y ffurflen yn ymddangos yn
gyntaf.

Chwaraewch y gêm yn ôl yr arfer.
Defnyddiwch yr eitem sy’n cael ei
ddadorchuddio i adrodd yr hanes. Gall y plant
hÿn chwilio am y cyfeiriadau Beiblaidd sy’n cael
eu cynnwys mewn llythrennau bras isod. Gyda
grþp o blant iau byddai’n bosibl osgoi’r
manylion gan ganolbwyntio ar ffeithiau’r
hanes.

 Y ffurflen gofrestru. Luc 2:2
Esboniwch fod Joseff yn gorfod teithio i
Fethlehem i roi ei enw ar gofrestr llywodraeth
y Brenin Herod.

 Yr Angel.
Byddai addurn Nadolig yn addas.
Luc 1:31-37
Ydy’r plant yn cofio hanes yr angel Gabriel yn
ymweld â Mair? Soniodd yr angel wrthi am y
rhodd arbennig o faban y byddai Duw yn ei roi
iddi. Esboniodd wrthi mai Mab Duw fyddai ac
y byddai’n tyfu i fod yn Frenin.

Ymddangosodd angel i Joseff hefyd. (Mathew
1:20-23) a dywedodd wrtho mai enw baban Mair
fyddai “Iesu.” Ystyr yr enw Iesu yw “Gwaredwr.”
Trafodwch ystyr y gair “Gwaredwr.” Gallwch
drafod gwaith gôl-geidwad yn ceisio cadw’r bêl
rhag cyrraedd cefn y rhwyd neu rôl achubwr yn
y pwll nofio yn barod i neidio i’r dþr i achub
rhywun mewn perygl. Mae’r Beibl yn dweud ein
bod i gyd mewn “perygl” oherwydd y pechod
sydd y tu mewn i ni. Daeth Iesu i’r byd i’n hachub
o’n pechodau - mae Iesu yn gallu cymryd ein
pechodau oddi arnom fel y cawn ddod i adnabod
Duw. Mae Iesu yn gallu ein hachub ni rhag cael
ein cosbi hefyd oherwydd, ar y groes, fe
gymerodd ein cosb. Dyma newyddion rhyfeddol
gan yr angel, bod Iesu’n dod i fod yn Waredwr
ac yn Frenin.

 Y gwellt (neu arwydd yn dweud “Dim Lle”)
Luc 2:6,7
Trafodwch beth a ddigwyddodd ar ôl i Mair a
Joseff gyrraedd Bethlehem a genedigaeth Iesu
mewn stabl.

 Dafad.
Luc 2:8-12
Gofynnwch i’r plant a ydynt yn cofio pwy arall a
welodd angel yn yr hanes. Beth oedd neges yr
angylion i’r bugeiliaid? Esboniwch am y
bugeiliaid  yn rhedeg i Fethlehem i weld y baban
Iesu eu hunain. Atgoffwch y plant bod yr angylion
wedi cyfeirio at y baban Iesu fel y Gwaredwr/Y
Meseia - yr un neges a gafodd Joseff a Mair.
Dyma’r un a ddewiswyd gan Dduw i’r gwaith
arbennig o fod yn Waredwr.

 Seren.
Byddai addurn Nadolig yn addas.
Mathew 2:1,2
Trafodwch y Doethion yn astudio’r sêr, yn
darganfod seren newydd ac yn ei dilyn at y
Brenin newydd. Atgoffwch y plant am ddymuniad
y Brenin Herod i ladd Iesu am ei fod yn poeni
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am ei orsedd ac am sut y bu i Dduw rybuddio’r
Doethion a Joseff o gynllun creulon Herod.

Anrhegion y Doethion.
Gweler Atodiad 10 am luniau. Mathew 2:11
Trafodwch anrhegion y Doethion a’u
harwyddocâd:
Aur = bod Iesu’n dod i fod yn Frenin, yn
gwahodd pobl i fod yn rhan o’i deulu ac yn ei
dderbyn yn frenin ar eu bywydau.
Thus = bod Iesu yn dod i gynnig aberth i Dduw
am bechod, fel ag y gwnaeth yr offeiriaid yn y
deml. Roedd Duw wedi dweud wrth yr Iddewon
bod rhaid dod ag oen unwaith y flwyddyn i’w
aberthu er mwyn cael maddeuant o’u
pechodau. Cynigiodd yr offeiriaid yr aberth ar
ran y bobl. Cynigiodd Iesu ei fywyd ei hun yn
aberth dros ein pechod ninnau.
Myrr = roedd myrr yn cael ei ddefnyddio i
eneinio cyrff ac roedd yr anrheg hwn yn cyfeirio
at farwolaeth Iesu.

 Croes.
Byddai dau frigyn wedi’u clymu yn gwneud
y tro.
Pam rhodwyd croes yn anrheg? Mae’r groes
yn ein hatgoffa am y rheswm y daeth Iesu i’r
byd - i fod yn Waredwr ac yn Frenin. Dyma wir
ystyr dathlu’r Nadolig. Dyma’r anrheg gorau a
gawn - Iesu Grist ei hun.

3. Gwylio DVD/fideo
Mae sawl DVD addas sy’n adrodd hanes y geni,
gweler y dudalen adnoddau. Am rywbeth
ychydig yn wahanol, beth am ddangos Veggie
Tales The Star of Christmas? Ar gael o
www.amazon.co.uk.

Cymhwyso
Defnyddiwch Atodiad 6 wedi ei chwyddo a’i liwio
os yn bosibl – lluniau o Mair a Joseff, y
Bugeiliaid a’r Doethion.
Byddwn yn ystyried ymateb y cymeriadau hyn i
negeseuon yr angel, a dyfodiad Iesu, Mab Duw.

Dangoswch y lluniau, un ar y tro, a gofynnwch
i’r plant beth maent yn eu cofio am y
cymeriadau. Ysgrifennwch eu hatebion o
amgylch y llun. Gofynnwch i blant hÿn edrych
am y cyfeiriadau canlynol. Gofynnwch
gwestiynau i blant iau am y ffeithiau y mae’r
adnodau yn eu dangos.
Mathew 1:24 – ufudd-dod a ffydd Joseff
Mathew 2: 10, 11 – llawenydd y Doethion,
addoliad y Doethion, rhoddion y Doethion
Luc 1:38 –parodrwydd Mair i wasanaethu Duw,
a’i blesio
Luc 2:17 – brwdfrydedd y bugeiliaid i sôn wrth
bawb am ymweliad yr angylion a’u neges
iddynt.
Edrychwch eto ar y pedwar pwynt uchod gyda’r
plant gan ofyn iddynt feddwl a ydynt yn debyg
i’r cymeriadau:
Ydyn ni’n ufudd i Dduw fel Joseff? Ystyriwch a
thrafodwch rai enghreifftiau pan y mae’n anodd
bod yn ufudd i Dduw.
Ydyn ni’n llawen fel y Doethion pan fyddwn yn
meddwl am Iesu, neu pan yn yr Ysgol Sul yn
dysgu amdano?
Ydyn ni’n addoli Iesu fel y Doethion? Mae
addoli yn golygu dangos i Iesu ein bod yn ei
garu, efallai trwy ganu neu weddïo.
Ydyn ni’n rhoi anrhegion i Iesu fel y Doethion?
Pa roddion y mae Iesu eu heisiau oddi wrthym?
Yn gyntaf, mae Iesu eisiau ein calonnau, y
gwahoddiad i ddod i fyw gyda ni. Mae Iesu
eisiau i ni ddefnyddio popeth sydd gennym
mewn ffordd sy’n ei blesio ac sy’n gymorth i
bobl eraill.
Ydyn ni’n fodlon gwasanaethu Iesu fel Mair?
Mae Iesu am i’w ffrindiau garu a helpu pobl
eraill o hyd.
Ydyn ni’n ceisio sôn wrth bobl eraill am Iesu
fel y bugeiliaid? Cafodd pawb glywed hanes y
bugeiliaid wrth eu bod mor gynhyrfus i rannu’r
newyddion da. Heddiw, ni sy’n cael rhannu’r
newyddion da am Iesu wrth bobl eraill.
Treuliwch amser mewn gweddi gyda’r plant
gan ofyn i Dduw am ei gymorth i fod yn
debycach i gymeriadau’r hanes.
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1. Coeden Nadolig Fwytadwy

Bydd angen côn hufen iâ i bawb, eisin menyn
trwchus gwyrdd tywyll, fferins, cyllell a phlât i
bawb.
Dangoswch i’r plant sut i daenu’r eisin dros
y côn. Wedyn, trowch y côn ben i’w waered
ar y plât - mae’r côn yr un siâp a lliw â
choeden Nadolig! Gadewch i’r plant osod
“addurniadau” ar y goeden, h.y. y fferins.
Sgwrsiwch gyda’r plant am ein harferion
Nadoligaidd. Arhoswch nes bod pawb wedi
gorffen cyn bwyta’r coed!

2. Addurniadau Coeden
Defnyddiwch un o’r syniadau o’r Adran Crefft
Meithrin,  Atodiad 2 neu un o’r syniadau
canlynol:

Seren CDd.
Bydd angen hen gryno ddisgiau, glud,
sgleiniau a phethau eraill, megis gwelltyn
yfed ac edafedd i’w hongian.
Gadewch i’r plant addurno’r CDd cyn gosod
darn o edafedd i’w hongian.

Addurn y Stabl
Bydd angen copi o Atodiad 7  i bob plentyn,
preniau lolipop (opsiynol), pensiliau lliw neu
binnau ffelt, cerdyn du, tâp selo ac edafedd
i’w hongian.
Gadewch i’r plant liwio’r stabl. Efallai yr
hoffech ludo preniau lolipop ar ffrâm y stabl.
Torrwch siâp Mair, Joseff a’r preseb allan, a’i
defnyddio fel stensil ar y cerdyn du.
Gosodwch y tri siâp du ar y cefndir gan
ddefnyddio tâp selo wedi’i rolio tu ôl y siâp.
Bydd angen sawl darn o dâp i gadw’r siapiau
yn eu lle. Dylai’r siapiau edrych yn 3D.

Tapiwch ddarn o edafedd ar gefn y cerdyn.

3. Siocledi a Bocs Rhodd
Bydd angen (ar gyfer 25 siocled):

copi o Atodiad 8 wedi’i chwyddo ar
gerdyn i bob plentyn, offer i’w haddurno a
phapur sidan i’r bocs

ar gyfer gwneud y siocledi: 75g o
fisgedi Rich Tea, 50g o fricyll sych, 225g peli
siocled gwyn, 4 llwy fwrdd o Golden Syrup,
1 llwy de powdr siocled poeth, 1 llwy de o
siwgr eisin, papurau cacennau bach.
Dull:
1. Torrwch y bisgedi yn ddarnau mân a’u rhoi
mewn powlen. Ychwanegwch y bricyll wedi’u
torri yn ddarnau bach iawn.
2. Rhowch y peli siocled mewn powlen
uwchben sosban sy’n dal tua 3cm o ddþr
berwedig i’w toddi. Does dim angen cadw’r
sosban uwchben gwres stôf.
3. Trowch y siocled nes iddo doddi. Codwch
y bowlen yn ofalus iawn a gadewch i’r
siocled oeri ychydig.
4. Ychwanegwch y syrup, bisgedi a’r bricyll
a throwch nhw’n dda gyda llwy bren.
5. Codwch beth o’r cymysgedd gyda llwy de
a’i rolio i siâp pêl gyda’ch dwylo a’i osod
mewn cas bapur. Taenwch ychydig o bowdr
siocled poeth/siwgr eisin drostynt.
6. Rhowch y siocledi ar blât yn yr oergell am
awr wrth greu’r bocsys i’w dal.
7. Os na allwch gadw’r siocledi yn yr oergell
cyn i’r plant fynd adref, esboniwch wrth rieni/
gwarchodwyr y plant y bydd angen cadw’r
siocledi yn yr oergell am awr.
Mae angen cadw’r siocledi mewn bocs yn
yr oergell a’u bwyta o fewn 3 diwrnod.

PWYSIG. Cofiwch gael digon o
oedolion i oruchwylio’n fanwl y torri a’r broses
toddi. Byddwch yn ymwybodol o unrhyw
alergeddau ac am hylendid.
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL GWEDDÏAU

Rhowch ddarn o bapur
siâp petryal i bawb a
gofynnwch iddynt droi’r
siâp yn anrheg gyda
phinnau ffelt/pensiliau
lliw. Gofynnwch iddynt
ysgrifennu gweddi ar y
cefn yn diolch i Dduw am
ei rodd fwyaf arbennig i’r
byd, Iesu Grist. Efallai yr
hoffai rhai o’r plant
ddarllen eu gweddïau.
Gludwch y gweddïau ar
amlinelliad o goeden
Nadolig.

Dysgu’r adnod
Bydd angen stribedi o bapur lliwgar, styffylwr neu dâp selo
arnoch.

Rhowch 5 stribed i bob plentyn gan ofyn iddynt gopïo rhan
o’r adnod ar bob stribed, gan gynnwys y cyfeiriad.  Gall y
plant hÿn ddod o hyd i’r adnod yn eu Beiblau ond byddai’n
syniad i gopïo’r adnod ymlaen llaw er mwyn i’r plant iau ei
gweld a’i chopïo. Wedyn, gwnewch gadwyn gyda’r stribedi.
Gofynnwch i’r plant ddarllen yr adnod a gwnewch yn siþr eu
bod yn deall ystyr yr adnod.

Cwis
Bydd angen dîs, amlinelliad o goeden Nadolig, pinnau ffelt
a’r cwestiynau / tasgau, wedi’u torri yn barod a’u gosod mewn
bocs. Rhannwch y plant yn dimoedd a gadewch iddynt
gymryd tasg/cwestiwn yn eu tro. Os ydynt yn ateb yn gywir,
gallant rolio’r dîs ac ychwanegu’r nifer hynny o sêr i’r goeden.
Y tîm gyda’r nifer fwyaf o sêr ar ddiwedd y gêm sy’n ennill.
Cwestiynau: o’r hanes.  Tasgau: actio digwyddiad, e.e.
Gabriel yn ymddangos i Mair; tynnu llun rhywbeth o’r hanes,
e.e. y preseb; disgrifio rhywbeth o’r hanes, e.e. yr asyn.

Gemau

“Bugail blasus”
Bydd angen sgarff, het, menyg, cyllell a fforc, bar o siocled a
dîs i bob tîm. Gosodwch bopeth (ond y dîs) ar fwrdd ar un
ochr yr ystafell. Mae aelodau’r tîm yn eistedd gyda’i gilydd ar
ochr arall yr ystafell ac yn cymryd tro i daflu’r dîs. Os ydynt yn
taflu 6, maent yn rhedeg at y bwrdd, yn gwisgo’r dillad “bugail”
ac yn ceisio torri darn o siocled i’w fwyta. Os ydynt yn llwyddo
i dorri darn, cânt dynnu’r menyg i’w fwyta a pharhau i dorri.
Mae aelodau eraill o’r tîm yn parhau i daflu’r dîs ac os bydd
un yn taflu 6 bydd yn rhedeg at y bwrdd i gyfnewid â’r “bugail”
sydd wrthi’n barod. Mae’r “bugail” cyntaf yn dychwelyd at ei
dîm. Parheir nes bod y siocled wedi cael ei fwyta i gyd.

Chwaraewch un o’r gemau o’r adran Cyflwyno’r Thema.
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DRAMA

1. Darlleniad dramatig gyda symudiadau
Cyn darllen yr hanes a welir ar y dudalen nesaf
gofynnwch i’r plant enwi’r prif gymeriadau ac i
gytuno ar ystum priodol ar gyfer pob un, e.e.
Herod- cyfri pres;
Mair – magu babi;
Joseff – llifio coed;
Angel – ystum hedfan neu canu;
Y bugeiliaid – galw ci defaid/sþn defaid;

Gþr y llety sy’n adrodd yr hanes, gyda’i wraig/
plant yn ei gynorthwyo. Gallwch rannu’r gwaith
darllen rhwng nifer o blant gyda’r gweddill yn
creu’r ystumiau fel corws.

Mae’r * yn dangos ble i ychwanegu lleoliad os
ydych yn adrodd yr hanes yn unig.

2. Beth ddigwyddodd nesaf?
Rhannwch y plant yn grwpiau llai a gofynnwch
iddynt ddychmygu rhai o sgyrsiau’r cymeriadau
ar ôl y golygfeydd canlynol:

Mair a Joseff ar ôl i’r bugeiliaid eu gadael;

Y bugeiliaid ar y ffordd yn ôl at y defaid ar
y bryniau;

Y  doethion wrth iddynt gyrraedd yn ôl
adref o’u taith i Fethlehem;

Gþr y llety wrth iddo sylwi ar ymwelwyr
Mair a Joseff.

Anogwch y plant i ystyried teimladau’r
cymeriadau a beth fyddent yn ei feddwl.
Gofynnwch iddynt greu sgwrs, a’i hymarfer, cyn
ei hadrodd yn ôl i bawb. Efallai yr hoffech estyn
cerdyn Nadolig addas i bob grþp neu lyfr hanes
y Nadolig yn gymorth gweledol iddynt.

AMSERLEN

Wythnos 1:
Cyflwyno’r thema;
Stori;
Dysgu’r adnod;
Cân;

Wythnos 2:
Cyflwyno’r thema;
Crefft;

Wythnos 3:
Cyflwyno’r thema;
Drama;
Gêm/taflen;

Wythnos 4:
Cyflwyno’r thema;
Cwis;
Gweddi;
Gêm/taflen.
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Darllenydd: Wel, yn wir. Dwi ddim yn siþr ble i ddechrau! Gawson ni noson a hanner neithiwr!
Darllenydd: Ches i ddim cwsg o gwbl – bob tro ro’n i’n teimlo fy hun yn syrthio i gysgu ro’n i’n cael

fy neffro gan ryw fynd a dod!
Darllenydd: Mae’n brysur yma ym Methlem oherwydd bod pawb yn dod i gofrestru.
Darllenydd: Ie, mae’r hen Frenin Herod yn benderfynol cael gymaint o dreth â phosib’ gennym.
Darllenydd: Mae pobl yn teithio o bob cwr o’r wlad i gartref ei deulu er mwyn rhoi eu henwau ar

gofrestr Herod.
Darllenydd: Wel, neithiwr cyrhaeddoedd cwpl ifanc o Nasareth, Mair a Joseff oedd eu henwau.
Darllenydd: Glywais i sþn rhywun yn cnocio ychydig ar ôl hanner nos.
Darllenydd: Roeddent mor hwyr yn cyrraedd *doedd dim ystafelloedd ar gael yn unman.
Darllenydd: Y broblem oedd bod y wraig, Mair, yn disgwyl babi yn fuan!
Darllenydd: Meddyliwch gwneud y fath siwrne * yn ei chyflwr hi!
Darllenydd: Ta waeth, roedd gas gen i eu troi i ffwrdd, felly cynigiais y stabl i Joseff.
Darllenydd: Meddyliwch cynnig y stabl i Joseff a Mair! Ond dyna ni, dwi’n siþr bod ein stabl ni

gystal ag unrhyw stabl ym Methlehem neu Nasareth. Ac roedd hynny’n well na dim!
Darllenydd: Roeddwn newydd setlo’n ôl yn fy ngwely pan glywais sgrech babi! O na, meddyliais,

mae’r babi wedi cyrraedd. Codais, ac es at y stabl i wneud yn siþr bod Mair a Joseff
yn iawn.

Darllenydd: Cefais fraw wrth weld y lle’n llawn o bobl – doedd dim lle i mi wthio i mewn i weld y
babi, gan fod y stabl yn llawn o fugeiliaid.

Darllenydd: Bugeiliaid yn wir! Wedi dod i lawr o’r bryniau am wn i! Dwi ddim yn gwybod sut yn y
byd roedden nhw wedi dod o hyd i’r babi yn ein stabl ni mor sydyn.

Darllenydd: Clywais un ohonynt yn esbonio wrth Joseff eu bod wedi cael neges gan Dduw ei
hun am y babi.

Darllenydd: … a bod angylion wedi ymddangos iddynt tra’r oeddent yn gwylio eu defaid ar y
bryniau cyfagos.

Darllenydd: Pwy sydd wedi clywed erioed am angylion yn rhoi neges bwysig i bobl mor gyffredin
â bugeiliaid?*

Darllenydd: Mae’n debyg bod yr angylion wedi dweud wrth y bugeiliaid yn union ble i ddod o hyd
i’r babi.

Darllenydd: … ac wedi dweud bod y babi hwn yn fabi arbennig iawn – y Meseia!
Darllenydd: Meddyliwch – y Meseia yn cael ei eni yn ein stabl ni, yma ym Methlehem!
Darllenydd: Does dim rhyfedd bod y bugeiliaid wedi rhedeg yr holl ffordd o’r bryniau i Fethlehem

i weld y babi ‘ma.
Darllenydd: O, mi fuaswn i wedi bod wrth fy modd yn cael gweld angel!*
Darllenydd: Roedd Mair a Joseff yn edrych yn ddigon hapus yng nghwmni’r bugeiliaid, felly aethon

ni yn ôl i’n gwlâu.
Darllenydd: Doeddwn i ddim yn gallu cysgu winc wedyn wrth feddwl bod y Meseia yn cysgu yn

ein stabl ni.
Darllenydd: Na minnau chwaith ...

Darlleniad Dramatig
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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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Mae pob llythyren a, e ac o ar goll o’r adnod. Llenwch y bylchau i weld beth oedd
neges yr angylion i’r bugeiliaid.

Pwy sydd ar goll o’r olygfa hon? Tynnwch eu llun.
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Wythnos 1

Yr wythnos hon byddwn yn cyflwyno dau
gymeriad o hanes y Nadolig  sydd yn llai
adnabyddus i’r bobl ifanc, sef Anna a Simeon.
Mae Luc yn eu cyflwyno fel pobl dduwiol a oedd
yn disgwyl am yr un yr oedd Duw wedi addo i’w
bobl i fod yn Waredwr iddynt. Mae noson y geni
wedi pasio ac mae Joseff a Mair yn ymweld â’r
deml yn Jerwsalem gyda’r baban. Maen nhw’n
mynd i’r deml gyda’r offrymau yr oedd rhaid i
bob teulu eu cyflwyno 40ain niwrnod ar ôl geni
plentyn, ac i gyflwyno Iesu i Dduw. Mae Anna a
Simeon yn adnabod y baban yn syth fel yr Un
mae Duw wedi’i eneinio, y Meseia, i fod yn
Waredwr ei bobl ac yn moli Duw gyda
diolchgarwch am gofio ei bobl.

Cyflwyno’r thema:  GÊM Y GENI

Cyn dechrau’r gêm, mae’n rhaid i bob aelod o’r
dosbarth ddewis cymeriad o stori’r Nadolig (h.y.
Joseff, Mair, bugail, gþr doeth, camel, asyn,
angel, Herod ayyb).

Gofynnwch i bawb feimio rhywbeth sydd yn
cynrychioli eu cymeriad (ee. adenydd ar gyfer
angel neu goron ar gyfer gþr doeth).

Ffurfiwch gylch o gadeiriau (un yr un i bawb) ac
ewch o amgylch y cylch, un ar y tro, gyda phawb
yn gwneud eu meim.

Penodwch un o’r cadeiriau yn Gadair y Collwr.
Mae’r gêm yn dechrau wrth i un o’r dosbarth

Amcanion
I ystyried y rheswm am ddyfodiad Iesu Grist, Mab Duw trwy:-

gyflwyno dau gymeriad o’r hanes, sef Anna a Simeon

trafod ystyr y geiriau “Gras” a “Cyfraith”

feimio ei gymeriad ei hun, ac yna cymeriad
rhywun arall.

Unwaith y mae rhywun yn gweld ei symbol ei
hun yn cael ei feimio, mae’n rhaid iddynt wneud
ei symbol ei hunain ac yna meimio symbol
rhywun arall.  Mae hyn yn digwydd drosodd a
throsodd tan fod un o’r dosbarth yn oedi’n rhy
hir neu’n gwneud camgymeriad.

Mae’r person sy’n gwneud camgymeriad yn
gorfod eistedd yng Nghadair y Collwr, ac mae
pawb yn symud i fyny un cadair.

Beth sy’n cymhlethu’r gêm yw bod y cymeriad
a’i symbol yn aros gyda’r gadair.  Felly pan mae’r
chwaraewyr yn symud i fyny un, maent yn
cymryd cymeriad y gadair nesaf.

Yna, mae’r gêm yn dechrau eto ond y tro hwn
bydd llawer mwy o gamgymeriadau a bydd y
gêm yn gyflymach.

Gallwch ddod â’r gêm i ben unrhyw bryd.

DARLLEN A DEALL YR HANES
Bydd angen Beiblau neu’r darlleniad o beibl.net
(Atodiad 9) a’r lluniau o Simeon ac Anna (Atodiad
10) arnoch.

Wrth i ni ddechrau ar ein sesiynau Nadoligaidd,
rydym am edrych ar ddigwyddiad llai
adnabyddus a gymerodd le yn fuan ar ôl
genedigaeth yr Iesu. Rydym yn cofio hanes y
geni ym Methlehem.  Mae’r bugeiliaid a’r
doethion wedi ymweld â’r teulu a nawr, mae’n
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amser i gyflwyno Iesu yn y deml yn ôl arferiad
yr Iddewon. Byddai hyn yn digwydd tua 40ain
niwrnod ar ôl geni’r babi, ac yn arwydd eu bod
yn cyflwyno’r plentyn i Dduw.

Darllenwch Luc 2: 22-35 (Gweler Atodiad 9)

Dangoswch y llun o Simeon. Gofynnwch i’r bobl
ifanc i ateb y cwestiynau canlynol trwy ddarllen
yr adnodau perthnasol. Ysgrifennwch eu
hatebion o amgylch y llun, neu rhannwch y
cwestiynau rhwng y bobl ifanc a gofynnwch
iddynt ysgrifennu eu hatebion ar y papur yn
barod i’w gludo o amgylch y llun.

Sut fath o ddyn oedd Simeon? Ad. 25. Da a
duwiol.
Beth a ddywedodd Ysbryd Duw wrth Simeon?
Ad. 26. Y byddai’n gweld y Meseia cyn iddo
farw.
Pwy yn ôl Simeon a welodd y diwrnod hwnnw?
Ad. 30. Yr Achubwr.

Esboniwch wrth y bobl ifanc fod yr Iddewon wedi
clywed llawer am y Meseia. Mae’r Hen
Destament yn llawn o broffwydoliaethau a
hanesion am y Meseia.
Roedd Duw wedi addo’r Meseia iddynt.  Roedd
yr Iddewon yn disgwyl am rywun a fyddai’n dod
i’w hachub.  Felly mae’r enwau Meseia ac
Achubwr yn golygu’r un peth.

Pan welodd Simeon Iesu, roedd yn gwybod yn
syth mai Ef oedd y Meseia.  Mae’n troi at Dduw
ac yn dweud ei fod yn barod i farw, bod addewid
Duw iddo wedi ei gyflawni.

Roedd genedigaeth Iesu wedi newid popeth.
Roedd y Meseia wedi dod i’r byd.  Roedd yr un
sy’n achub wedi cyrraedd, ac roedd Simeon yn
gwybod hynny.

Darllenwch Luc 2:35-38

Dangoswch y llun o Anna. Gofynnwch y
cwestiynau canlynol i’r bobl ifanc gan ysgrifennu

eu hatebion o amgylch y llun, neu rhannwch y
cwestiynau rhwng y bobl ifanc a gofynnwch
iddynt ysgrifennu eu hatebion ar y papur yn
barod i’w gludo o amgylch y llun.

Beth oedd Anna? Ad. 36
Proffwydes – un sy’n dod â negeseuon gan
Dduw.
Am faint oedd Anna wedi bod yn briod? Ad. 36.
Dim ond am saith mlynedd cyn i’w gþr farw.
Beth oedd oed Anna erbyn hyn? Ad. 37.
84 oed
Beth oedd Anna yn ei wneud yn y Deml? Ad.
37.
Aros yno ddydd a nos yn addoli Duw, yn
ymprydio (mynd heb fwyd) a gweddïo.
Beth oedd ymateb Anna i’r baban Iesu? Ad. 38.
Dechreuodd foli Duw a diolch iddo. Siaradodd
â phawb amdano.

Roedd pobl dduwiol Israel wedi bod yn aros am
y Meseia ac roedd Simeon ac Anna yn credu
mai’r baban Iesu oedd hwnnw.

Gêm: Bingo Beiblaidd

Mae’r gêm yma’n pwysleisio’r thema, sef
‘disgwyl am Iesu’.
Sut i chwarae:  Llungopïwch cymaint o gardiau
ag sydd eu hangen (Atodiad 5 - Mae’r pedwar
cerdyn yn wahanol ond does dim ots os oes
mwy nag un yn cael copi o’r un cerdyn).

Darllenwch Mathew 1:1-16 yn araf, gan oedi ar
ôl pob enw.  Mae’r holl enwau o’r darn ar y
cardiau bingo a bydd aelodau’r dosbarth yn eu
ticio i ffwrdd wrth i chi ddarllen. Yr un sy’n ticio
eu holl enwau yn gyntaf ac yn gweiddi ‘BINGO’
sy’n ennill.

Mae’r enw “Meseia” ar bob cerdyn ac felly bydd
pob un yn gorffen yr un pryd mewn gwirionedd.
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Bydd hyn yn pwysleisio bod yr Iddewon wedi
bod yn aros am y Meseia.

Byddai’n syniad cyhoeddi ar ddechrau’r gêm fod
yna wobr i’r enillydd, bydd hyn yn sicrhau fod
pawb yn frwdfrydig!

CYMHWYSO

Rydym wedi gweld fod Simeon ac Anna wedi
bod yn disgwyl am y Meseia. Rydym hefyd wedi
dysgu fod yr Iddewon wedi bod yn disgwyl am y
Meseia, a thrwy chwarae bingo rydym wedi
gweld faint o genedlaethau oedd yn aros cyn i
Iesu gyrraedd.

Roedd yr Iddewon wedi bod yn disgwyl am
ganrifoedd cyn i’r Iesu ddod.  Roedd Anna a
Simeon wedi bod yn aros gydol eu bywydau.
Edrychwch eto ar y lluniau o Simeon ac Anna a
gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r grþp:

Roedd Anna a Simeon yn aros am yr Achubwr.
Ydyn ni’n sylweddoli bod Iesu wedi dod i’r byd
i’n hachub ni?

Roedd Anna a Simeon yn disgwyl i Dduw
ddangos ei hun iddynt. Ydyn ni’n sylweddoli fod
Duw wedi dangos ei hun i ni?

Yn stori’r Nadolig rydym yn gweld Duw yn
dangos ei hun i’r byd trwy ddod i’r byd fel babi,
Iesu Grist.

Dewisodd Iesu i adael y nefoedd (lle perffaith)
er mwyn dod i’r byd yma (lle amherffaith),
oherwydd ei fod yn ein caru ni ac am ei fod yn
gwybod fod angen i ni gael dod at Dduw.

Daeth Iesu i’r byd er mwyn gwneud ffordd i
ninnau i gyd ddod yn ôl at Dduw er mwyn i ni
gael adnabod Duw unwaith eto.

Mae Iesu am ein hachub rhag bywyd heb Dduw,
nad yw’n fywyd o gwbwl.

Mae Simeon yn gweddïo gan ddweud bod ei
lygaid wedi gweld iachawdwriaeth Duw.
Iachawdwriaeth yw’r ffordd y mae Duw yn mynd
i wneud popeth yn iawn rhyngddo Ef a ni unwaith
eto, a Iesu yw’r ffordd honno.

Fe welodd Simeon ac Anna gynllun Duw yn cael
ei weithredu wrth iddynt edrych ar Iesu Grist ym
mreichiau ei fam.

Does dim rhaid i ninnau aros fel y gwnaeth Anna
a Simeon, oherwydd mae Iesu wedi dod i’r byd.

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn
canolbwyntio ar Simeon ac Anna a dysgu mwy
am gynllun Duw.

Gweddïau

I orffen y sesiwn llungopïwch daflen y ‘Goeden
Nadolig’ i bawb a thorrwch y cardiau gweddi
allan (mae’n werth llungopïo’r cardiau ar bapur
neu ar gerdyn lliw).

Dechreuwch drwy benderfynu, fel grþp, ar
thema ar gyfer eich gweddïau am yr wythnos
cyn symud ymlaen i restru aelodau’r grþp,
aelodau eu teuluoedd a ffrindiau er mwyn
gweddïo drostynt.

Thema addas i’ch gweddïau ar gyfer y sesiwn
yma fyddai ‘diolch i Dduw am wneud ei hun yn
real i ni trwy Iesu’.

Ar ôl i chi wneud hyn, gallwch fynd o amgylch
y grþp yn gweddïo, un ar y tro, neu gallwch
weddïo gweddi syml y gall pawb ei hadrodd
gyda’i gilydd. Cofiwch wneud yn siþr fod
pawb yn gwybod nad oes gorfodaeth arnynt
i wneud hyn.
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Wythnos 2:
Luc 2:22-38

Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych unwaith eto
ar Simeon gan ganolbwyntio ar ystyr ei enw.
Mae ei enw yn tarddu o’r gair ‘shima’ , sef ‘y
gyfraith’.

Felly, yn yr hanes yn Luc 2, rydym yn gweld
Simeon, neu ‘Y Gyfraith’, yn aros i weld Achubwr
Israel.

Cyflwyno’r thema: TRWYNAU OER
Bydd angen pot o Vaseline, bag o wlân cotwm
a phowlenni arnoch.

Rhannwch y dosbarth i ddau dîm (neu fwy os
yw maint y dosbarth yn fawr) ac esboniwch
reolau’r gêm.  Mae’n rhaid iddynt symud y peli
eira (y cotton wool) ar draws yr ystafell a’u
gollwng i’r fowlen.

Hawdd?  Wedyn, esboniwch fod yn rhaid i’w
breichiau fod y tu ôl i’w cefnau ac mai dim ond
eu trwynau sydd yn cael cyffwrdd â’r peli eira.

Cyn dechrau, rhowch y ddau (neu fwy) dîm
mewn llinellau syth a rhowch blob o Vaseline ar
drwyn pob un ohonynt.

Yna, mae’n rhaid iddynt blygu i lawr, codi pelen
eira gyda’u trwynau a rhedeg at y fowlen.

Dim ond un pêl sy’n cael mynd ar y tro, a’r tîm
sydd â’r mwyaf o beli yn eu powlen ar ôl munud
sy’n fuddugol.

DARLLEN A DEALL YR HANES
Bydd angen y lluniau o Anna a Simeon o’r
wythnos ddiwethaf arnoch; Beiblau, llun anrheg
gyda’r gair “Y Gyfraith” wedi ysgrifennu arno
(Atodiad 10), yr adnod Rhufeiniaid 3:20 wedi’i
ysgrifennu’n barod.

Cyn dechrau, atgoffwch eich grþp o stori yr
wythnos diwethaf. Dangoswch luniau Simeon

ac Anna neu darllenwch Luc 2:22-38 unwaith
eto.

CEFNDIR
Mae’r gyfraith yn bwysig iawn i’r Iddewon.  Mae
Iddewon heddiw yn dal i fyw yn ôl y gyfraith a
roddodd Duw iddynt.

Mae pob un ohonom, mae’n debyg, wedi clywed
am y deg gorchymyn.  Rhoddodd Duw’r
gorchmynion hyn i Moses ar ben mynydd tra
bod yr Iddewon yn chwilio am Wlad yr Addewid.
Ydy’r grþp yn cofio rhai ohonynt? Gosodwch
lun yr anrheg rhwng lluniau Anna a Simeon.

Trowch i Exodus 20:1- 17 i ddarllen y Deg
Gorchymyn.

Roedd yr Iddewon yn gwybod bod yn rhaid
iddynt ufuddhau i Dduw a dilyn ei reolau.  Ond
wrth i ni ddarllen yr Hen Destament gwelwn fod
yr Iddewon yn anufuddhau dro ar ôl tro ac yn
torri’r gyfraith.

Gwneud yr amhosibl!
Yn y gêm yma bydd y dosbarth yn ymdrechu i
wneud pethau sydd bron yn amhosibl.

Bydd angen i bob aelod o’r dosbarth geisio yn
eu tro:

Her 1:  i godi un ael wrth gadw’r llall i lawr.

Her 2: i lyfu eu penelin.

Her 3: i lyfu eu trwynau.

Her 4: i anadlu allan trwy eu trwynau wrth anadlu
i mewn trwy eu cegau.

Her 5: i fwyta toesen jam heb gael siwgr o
amgylch eu cegau.  (Tip: peidiwch â phrynu’r
toesenni gormod o flaen llaw, maent yn well yn
ffres!
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CYMHWYSO

Roedd hi’n hawdd iawn gwrando ar reolau’r gêm
a cheisio eu dilyn ond roedd hi’n anodd iawn
cadw at y rheolau a chyflawni pob her.

Yn yr un modd, roedd yr Iddewon yn gwrando
ar y gyfraith ond roeddynt yn methu dro ar ôl
tro.

Yn yr un ffordd y mae pob un person sydd wedi
byw, ar wahân i Iesu Grist, wedi methu ag
ufuddhau i gyfraith Duw.

Ac os ydyn ni’n onest, mae pob un ohonom wedi
methu â chadw cyfraith Duw.

Darllenwch Rhufeiniaid 3:20
“Does neb byw yn gallu bod yn iawn gyda Duw
trwy wneud beth mae’r Gyfraith Iddewig yn ei
ofyn. Beth mae’r Gyfraith yn ei wneud go iawn
ydy dangos ein pechod i ni.” beibl.net

Mae’r adnod yn dweud mai nid trwy gadw’r
gyfraith yr ydym yn cael ein gwneud yn iawn
gyda Duw.

Mae’r adnod yn esbonio mai pwrpas y gyfraith
yw dangos i ni nad ydym yn iawn gyda Duw –
ein bod i gyd wedi pechu – a’n bod angen bod
yn iawn gyda Duw.

Mae’r pethau yr ydym yn eu gwneud yn
anghywir yn brifo Duw.

Mae Duw yn ein caru ni gymaint nes iddo
benderfynu anfon ei Fab, Iesu Grist, Duw ei hun,
i’r byd i ddelio gyda’r ffaith ein bod ni gyd yn
torri Cyfraith Duw.

Pe baem wedi cerdded heibio’r stabl ym
Methlehem, ac wedi gweld y baban ym
mreichiau Mair, ni fyddem byth wedi dychmygu
mai Duw ei hun ydoedd, yr un a oedd wedi dod
i achub y byd.

Pam fod hanes y geni mor bwysig?

Oherwydd dyna pryd y daeth Duw ei hun i’r byd
i ddelio gyda’n anufudd-dod ni.

Daeth Iesu i’n byd, i agor ffordd i ni gael bod yn
iawn gyda Duw.

Amser Gweddi
Llungopïwch mwy o gardiau gweddi os oes
angen (Taflen Coeden Nadolig).

Unwaith eto, penderfynwch fel grþp beth yw
thema gweddi’r sesiwn yr wythnos hon.

Thema addas ar gyfer gweddïau y sesiwn yma
fyddai ‘dweud sori wrth Dduw am dorri Ei gyfraith
a diolch ei fod wedi anfon Iesu er mwyn i ni gael
bod yn iawn gydag Ef’.

Unwaith eto ewch o amgylch y grþp yn gweddïo,
pawb yn dweud yr un peth os yw hynny’n haws.

Gorffennwch drwy weddïo dros eich ffrindiau,
teulu, aelodau’r grþp ac unrhyw un arall sydd
ar eu cardiau gweddi.

Gweithgaredd ychwanegol
‘Pictionary’
Bydd angen papur a phen neu fwrdd gwyn a
rhestr o bobl/pethau/digwyddiadau sy’n
gysylltiedig â hanes y Nadolig arnoch.

Nod y gêm yw i un person dynnu llun rhywbeth
o’r rhestr, i’w tîm/thîm ddyfalu o fewn 30 eiliad.
Pwysleisiwch y rheol nad yw’r arlunydd yn cael
siarad. Trafodwch pa mor hawdd oedd cadw’r
rheolau, gan gysylltu hyn â’r sesiwn heddiw.
Rhowch wobr fechan i’r tîm buddugol.
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Wythnos 3

Yr wythnos diwethaf, buom yn edrych ar ystyr
enw Simeon.  Yr wythnos hon, rydym am edrych
ar ystyr enw Anna.

Mae ystyr yr enw Anna yn hollol wahanol i enw
Simeon.  Tra bod enw Simeon yn golygu ‘Y
Gyfraith’ mae enw Anna yn golygu ‘Gras’.

Cyflwyno’r thema:  SIOP SIÔN CORN

Bydd angen: papur lapio, tâp selo, bariau siocled
(lot o rai bach).

Mae’r gêm yma’n un syml.  Mae’r dosbarth yn
cael cadw pob bar siocled y maent yn eu lapio.

Mae’n rhaid i bob siocled gael ei lapio yn iawn
heb unrhyw rwygiadau, mae’n rhaid i bob parsel
gael o leiaf dau ddarn o dâp selo arno ac mae’n
rhaid eu bod yn daclus.

Yr unig broblem yw mai dim ond un llaw y cânt
ddefnyddio i lapio’r anrhegion.

Rhowch amser iddyn nhw (tua 2 funud neu fwy
os oes angen) ac yna beirniadwch bob parsel i
wneud yn siþr eu bod yn iawn.

(Byddwch yn feirniadol o rai gan ddweud y bydd
yn rhaid iddynt eu lapio eto!)

Ffurf arall ar y gêm yma yw gwneud i bob aelod
o’r dosbarth wisgo menyg ffwrn er mwyn lapio’r
siocled.

DARLLEN A DEALL YR HANES

Bydd angen y lluniau o Anna, Simeon, yr anrheg
“cyfraith”, siâp anrheg gyda’r gair “Gras,” a’r
adnodau Effesiaid 2:22-38 arnoch.

Cyn dechrau, atgoffwch eich grþp o stori’r
wythnosau diwethaf drwy ddarllen Luc 2:22-38
unwaith eto.

CEFNDIR
Yr wythnos diwethaf fe edrychom ar ystyr enw
Simeon. Yr wythnos hon, rydym am edrych ar
ystyr enw Anna.

Mae ystyr yr enw Anna yn hollol wahanol i enw
Simeon.  Tra bod enw Simeon yn golygu ‘Y
Gyfraith’ mae enw Anna yn golygu ‘Gras’.

Beth yw Gras? Ychwanegwch yr anrheg “gras.”

Gras yw’r gair y mae’r Beibl yn ei ddefnyddio i
esbonio’r ffaith ein bod ni’n derbyn rhoddion
anhygoel Duw oherwydd yr hyn y mae Iesu Grist
wedi’i wneud drosom.

Gras yw derbyn rhywbeth nad ydym yn ei
haeddu.

Mae gras yn golygu ein bod ni’n gallu dod at
Dduw, yn gallu cael ein gwneud yn iawn o flaen
Duw; nid oherwydd ein hymdrechion ni, ond
oherwydd yr hyn y mae Iesu Grist wedi’i wneud.

Cynrychioli’r criw
Dywedwch wrth y dosbarth bod yna gyfle iddynt
ennill llwyth o siocled trwy gyflawni sawl her
(prynnwch cyn gymaint o fariau bach o siocled
â phosibl).

Bydd rhaid i’r dosbarth drafod ymysg ei gilydd i
benderfynu pa aelod o’r dosbarth sydd yn mynd
i geisio pob her. Dim ond un o’r dosbarth sydd
yn gallu cymryd rhan ym mob sialens.

Dyma sawl awgrym am sialensau:

Her 1: pwy sy’n gallu gwneud 10 pressup?

Her 2: pwy sy’n gallu tynnu llun sydd yn edrych
yn go debyg i’r athro / athrawes?
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Her 3: pwy sy’n gallu ateb pum cwestiwn
gwybodaeth cyffredinol?

Her 4: pwy sy’n gallu cerdded ar draws yr ystafell
yn cydbwyso 3 copi o Ganeuon Ffydd ar ei b/
phen?  (dechreuwch gyda copi geiriau yn unig,
cyn symud ymlaen i’r sol-ffa ac wedyn yr un
anoddaf: Hen Nodiant!!)

Os yw’r cynrychiolydd yn llwyddo, yna mae’r
dosbarth cyfan yn cael eu gwobrwyo.  Mae pawb
yn cael rhodd oherwydd yr hyn y mae’r
cynrychiolydd wedi’i wneud.

CYMHWYSO

Mae Iesu wedi ein cynrychioli ni.

Fel yn y gêm, rydym ni i gyd yn derbyn rhoddion
a gwobrau oherwydd yr hyn a wnaeth ein
cynrychiolydd, Iesu Grist.

Daeth Iesu i’r byd i’n gwneud ni’n iawn gyda
Duw. Nid ydym yn iawn gyda Duw oherwydd
ein bod wedi torri ei gyfraith.

Pan fyddwn yn torri’r gyfraith rydyn ni gyd yn
gwybod ein bod ni’n haeddu cael ein cosbi.

Ond does dim rhaid i ni ddioddef cosb am dorri
cyfraith Duw.  Mae Iesu wedi cymryd y gosb.

Y Nadolig hwn, cofiwch pam y cafodd Iesu ei
eni.

Cafodd Iesu ei eni i gymryd y gosb ar y Groes.

Am fod Iesu wedi marw ar y Groes, rydyn ni’n
gallu derbyn rhoddion Duw.

Beth oedd ‘gras’ eto?

Rhoddion Duw yn dod i ni oherwydd yr hyn y
mae Iesu wedi’i wneud drosom.

Fel y cynrychiolydd yn y gêm yr ydym newydd
ei chwarae, roedd Iesu yn ein cynrychioli ni.  Ar

ôl iddo farw ac atgyfodi, roedd rhoddion Duw ar
gael i ni.
Ysgrifennwch y geiriau canlynol ar yr anrheg
“gras” gan esbonio bod y rhain yn rai o roddion
Duw: maddeuant, cael bod yn blentyn i Dduw,
cael mynd i’r nef, derbyn yr Ysbryd Glân,
heddwch gyda Duw, llawenydd.

Mae’r rhoddion ar gael i bob un ohonom.  Ond
mae’n rhaid i ni ymddiried yn Nuw.  Mae’n rhaid
i ni ofyn am y rhoddion.  Mae’n rhaid i ni gredu
mai Iesu sy’n rhoi y rhoddion hyn i ni.

Mae Iesu yn gofyn i ni, ‘Ydych chi’n barod i
ymddiried ynof fi?’

Os ydyn ni’n barod i dderbyn maddeuant Duw
am dorri ei gyfraith rydym yn derbyn rhoddion
Duw.  A’r rhodd orau yr ydym yn ei dderbyn yw
bywyd tragwyddol. Ysgrifennwch “bywyd
tragwyddol” ar yr anrheg.

Fe adawodd Iesu ei gartref yn y nefoedd i ddod
i’r byd fel baban tlawd, ac i dyfu i fyny i farw ar
groes, er mwyn i ni cael mynd i’r nefoedd un
diwrnod.

Y Nadolig hwn, cofiwch pam fod Iesu wedi dod-
oherwydd GRAS, er mwyn i ni gael derbyn
rhoddion Duw drwy’r hyn y gwnaeth Iesu
drosom.

Yn hanes Simeon ac Anna, cawn ein hatgoffa
fod Cyfraith Duw yn dweud nad yw’n bosibl i ni
ddod at Dduw ein hunain. Ond yn Iesu mae Duw
yn dod atom ni – a dyma yw Gras anhygoel
Duw.

Amser Gweddi
Llungopïwch mwy o gardiau gweddi os oes
angen.

Unwaith eto, penderfynwch fel grþp beth yw
thema eich gweddïau yr wythnos hon.

Thema addas ar gyfer y sesiwn yma fyddai
‘diolch i Dduw ei fod wedi anfon Iesu, ac
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oherwydd hynny ein bod ni’n medru derbyn
maddeuant oherwydd yr hyn y gwnaeth Iesu
drosom’.  Diolch am ras!

Ewch o amgylch y grþp yn gweddïo, pawb yn
dweud yr un peth os yw hynny’n haws.

Gorffennwch trwy weddïo dros eich ffrindiau,
teulu, aelodau’r grþp ac unrhyw un arall sydd
ar eu cardiau gweddi.

Gweithgaredd ychwanegol
Coeden Nadolig Bwytadwy
Gweler yr Adran Grefft (oed 6-11) am
gyfarwyddiadau.
Wrth i chi greu’r “coed” trafodwch yr arfer o roi
anrhegion adeg y Nadolig.  Anogwch y bobl ifanc
i gofio’r rhoddion y mae Duw yn eu haddo i bawb
sy’n troi ato mewn maddeuant a ffydd yn Iesu.
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Atodiad 1
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2
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Atodiad 2
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2
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Atodiad 3
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2
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Atodiad 4
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2
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Atodiad 5
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2
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Atodiad 6
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2
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Atodiad 7
Y Nadolig: Rhodd Duw - Luc 1 a 2
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Pan oedd pedwar deg diwrnod wedi mynd heibio ers i’r bachgen gael ei eni, roedd
y cyfnod o buro y mae Cyfraith Moses yn sôn amdano wedi dod i ben. Felly aeth
Joseff a Mair i Jerwsalem i gyflwyno eu mab cyntaf i’r Arglwydd. (Mae Cyfraith
Duw yn dweud: “Os bachgen ydy’r plentyn cyntaf i gael ei eni, rhaid iddo gael ei
gysegru i’r Arglwydd”, 24 a hefyd, bod rhaid offrymu aberth i’r Arglwydd – “pâr o
durturod neu ddwy golomen”.)
25 Roedd dyn o’r enw Simeon yn byw yn Jerwsalem – dyn da a duwiol. Roedd
dylanwad yr Ysbryd Glân yn drwm ar ei fywyd, ac roedd yn disgwyl yn frwd i’r
Meseia ddod i helpu Israel. 26 Roedd yr Ysbryd Glân wedi dweud wrtho y byddai’n
gweld y Meseia cyn iddo fe farw. 27 A’r diwrnod hwnnw dyma’r Ysbryd yn dweud
wrtho i fynd i’r deml. Felly pan ddaeth rhieni Iesu yno gyda’u plentyn i wneud yr
hyn yr oedd y Gyfraith yn ei ofyn, 28 dyma Simeon yn cymryd y plentyn yn ei
freichiau a dechrau moli Duw fel hyn:
29 “O Feistr Sofran! Gad i mi, dy was, bellach farw mewn heddwch!
Dyma wnest ti ei addo i mi –
30 dwi wedi gweld yr Achubwr gyda’m llygaid fy hun.
31 Rwyt ti wedi ei roi i’r bobl i gyd;
32 yn olau er mwyn i genhedloedd eraill allu gweld,
ac yn reswm i bobl Israel dy foli di.”

33 Roedd Mair a Joseff yn rhyfeddu at y pethau a oedd yn cael eu dweud am Iesu.
34 Yna, dyma Simeon yn eu bendithio nhw, a dweud wrth Mair, y fam: “Bydd y
plentyn yma yn achos cwymp i lawer yn Israel ac yn fendith i eraill. Bydd yn
rybudd sy’n cael ei wrthod, 35 a bydd yr hyn y mae pobl yn ei feddwl go iawn yn dod
i’r golwg. A byddi di’n dioddef hefyd, fel petai cleddyf yn trywanu dy enaid di.”
36 Roedd gwraig o’r enw Anna, a oedd yn broffwydes, yn y deml yr un pryd. Roedd
hi’n ferch i Phanuel o lwyth Aser, ac yn hen iawn. Roedd hi wedi bod yn weddw ers
i’w gþr farw, saith mlynedd yn unig ar ôl iddyn nhw briodi. 37 Erbyn hyn roedd hi’n
wyth deg pedair mlwydd oed. Fyddai hi byth yn gadael y deml – roedd hi yno
ddydd a nos yn addoli Duw, ac yn ymprydio a gweddïo. 38 Daeth at Mair a Joseff
pan oedd Simeon gyda nhw a dechrau moli Duw a diolch iddo. Roedd hi’n siarad
am Iesu gyda phawb oedd yn edrych ymlaen at ryddid i Jerwsalem.
39 Pan oedd Joseff a Mair wedi gwneud popeth yr oedd Cyfraith yr Arglwydd yn ei
ofyn, dyma nhw’n mynd yn ôl adre i Nasareth yn Galilea. 40 Tyfodd y plentyn yn
fachgen cryf a doeth iawn, ac roedd hi’n amlwg bod ffafr Duw arno.

Atodiad 9
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 “Pasio’r Parsel”

Croeso, Gweddi ac Emyn

Cyflwyniad i esbonio trefn y gwasanaeth:
(Bydd angen paratoi’r parsel ymlaen llaw. Dylid rhoi anrheg gyda phob haen o bapur lapio fel a
ganlyn:
Croes bren, gyda nodyn sy’n dweud “cariad mawr, gan Dduw” - hwn fydd yr anrheg olaf i’w agor –
yna, babi (dol); gwellt; seren; angel; ffurflen cyfrifiad (yr anrheg cyntaf i’w agor) o’r CDd.

Mae’r gynulleidfa yn chwarae gêm o “basio’r parsel” ac wrth dynnu bob haen mae anrheg yn cael ei
ddarganfod. Mae pob un o’r anrhegion yn berthnasol i ran o Stori’r Geni.

Arweinydd:
Un Nadolig amser maith yn ôl, cawsom anrheg gwerthfawr a phob Nadolig byddwn yn dathlu ein bod
wedi cael yr anrheg hwn drwy roi anrhegion i’n teulu a’n ffrindiau.

Mae’n siþr bod pawb yn gyfarwydd â’r gêm y byddwn yn ei chwarae mewn partïon adeg y
Nadolig - sef ‘pasio’r parsel’. Rydym am gael gêm o ‘basio’r parsel’ yn y gwasanaeth heddiw. A wnaiff
pawb basio’r parsel ymlaen i’r person agosaf os gwelwch yn dda, a phan fydd y gerddoriaeth yn
stopio, dylai pwy bynnag sydd â’r parsel yn ei d/ddwylo agor un haen o bapur gan weiddi beth yw’r
anrheg a’i ddal i fyny i bawb gael ei weld. Cofiwch beidio â phasio’r parsel yn ei flaen nes bod y
gerddoriaeth yn ail-ddechrau.

Dechrau’r gerddoriaeth – dechrau pasio’r parsel (ar ôl ychydig eiliadau dylid tawelu’r
gerddoriaeth a bydd y person sy’n dal y parsel yn tynnu haen o bapur gan ddweud beth sydd
ganddynt. Byddai’n syniad cael un o’r ieuenctid fel stiward i ddilyn y parsel ac i gynorthwyo yn
ôl yr angen).

Anrheg 1:Ffurflen Cyfrifiad

Arweinydd: Tua’r un adeg, dyma Cesar Awgwstws yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy’r Ymerodraeth
Rufeinig gyfan. Hwn oedd y cyfrifiad cyntaf i’w gynnal cyn bod Cweriniws yn Lywodraethwr Syria.
Roedd pawb yn dychwelyd adref i’r trefi lle y cawsant eu geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly, gan
fod Joseff yn perthyn i deulu’r Brenin Dafydd, gadawodd Nasareth yn Galilea, a mynd i gofrestru yn
Jiwdea - ym Methlehem, h.y. tref Dafydd. Aeth yno gyda Mair, a oedd yn mynd i fod yn wraig iddo, ac
yn disgwyl babi erbyn hynny.

Cerddoriaeth ‘pasio’r parsel’ –  Anrheg = Angel

Tra bydd y gynulleidfa’n pasio’r parsel, gall y grþp ddod i’r llwyfan.

Golygfa 1:  Y Bugeiliaid a’r Angylion
(Y bechgyn wedi gwisgo fel ‘Ffarmwr Ffowc’ a’r merched fel angylion trendi. Dylai’r Storïwr ddarllen y
brawddegau gan roi cyfle rhwng bob un i’r actorion wneud yr ystumiau priodol).
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Storïwr: Un tro roedd ’na fugeiliaid
Bugeiliaid: (dynwared ‘Ffarmwr Ffowc’, poeri ar  eu dwylo  a.y.b.)
Storïwr: Yn gwylio eu praidd liw nos
Bugeiliaid: (pawb yn gwylio gyda ‘binoculars’, tortsys a.y.b. ond un yn chwyrnu)
Storïwr: Hm… yn gwylio eu praidd
Bugeiliaid: (un o’r bugeiliaid yn rhoi pwniad i’r un sy’n cysgu)
Storïwr: Roedd ganddynt lawer iawn o ddefaid i’w gwarchod
Bugeiliaid: (yn rhwbio’u dwylo a gwneud arwydd pres)
Storïwr: ac roeddent yn gweithio’n galed i’w cadw’n ddiogel
Bugeiliaid: Awe Shep! tendia hi!
Storïwr: Yn sydyn daeth golau llachar (goleuadau disgo) a cafodd y bugeiliaid fraw
Bugeiliaid: Mam bach!
Storïwr: Roedd y bugeiliaid wedi cael ofn mawr iawn
Bugeiliaid: (Crynu)
Storïwr: ac yn sydyn, ymddangosodd lliaws o lu nefol …
Angylion: (yn brysur yn ffeilio eu hewinedd)
Storïwr: ymddangosodd lliaws o lu nefol…(wrth yr angylion) oi! chi ydi’r “lliaws o lu nefol”.
Angylion: Y,y, y…
Storïwr: Llu nefol…
Angylion: Y, y, y… Angylion ’da ni!
Storïwr: (yn flin) Reit… ymddangosodd angylion…
Angylion: (yn symud a sefyll yn angylaidd)
Storïwr: ac roedd gan yr angylion newyddion da o lawenydd mawr.
Angylion: (mân siarad) Goeliwch chi fyth! Babi… lyfli cofiwch! Hogyn bach, bron yn

naw pwys!...mewn stabl! (trwyno)
Bugeiliaid: Hy!.... Merched!
Storïwr: Roedd y bugeiliaid wedi cynhyrfu, ac am gael mynd i weld y baban rhyfeddol hwn ar

unwaith. Ond d’oedden nhw ddim yn gwybod sut i fynd yno.
Bugeiliaid: (bodio)
Angylion: Y, y, y (Ysgwyd pen)
Bugeiliaid: (edrych yn drist)
Storïwr: Felly, i ffwrdd â nhw i weld y baban yn y …
Bugeiliaid: … mitsibwshi open top (codi bawd)
Angylion: Sorted! (glanhau dwylo)

Cân: Bugeiliaid/Angylion

Cerddoriaeth ‘pasio’r parsel’ - Anrheg=  Seren

Tra bydd y gynulleidfa’n pasio’r parsel, gall grþp yr olygfa nesaf ddod ymlaen a’r grþp blaenorol
symud oddi yno.

Golygfa 2 – Y Sêr
(Pawb wedi gwisgo fel sêr – cap/band gwallt â seren. Un yn fwy o faint ac yn fwy llachar na’r lleill. Gall
rhai o’r plant ddarllen y canlynol tra bod grþp o blant yn gwneud yr ystumiau, neu gall unigolion
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adrodd y penillion ar eu cof gan oedi i roi cyfle i’r grþp wneud ystumiau. Y geiriau bras sydd angen
ystum).

Roedd miloedd o sêr yn yr awyr, pob siâp a phob lliw a phob llun
Y cwbl yn sefyll yn gadarn; doedd yna’r un yn ddi-lun.

A’r sêr llachar hyn oedd yn gwyro i’r chwith ac weithiau… i’r dde
Ac weithiau yn woblo’n ddiamcan, gan harddu pob modfedd o’r ne’.

Y sêr oedd yn wincian yn gelfydd a gwenu fel giât ar y byd;
(‘sgwn i os ‘da chi wedi sylweddoli mor anodd yw gwneud hyn o hyd?)

Ta waeth, roedd y sêr yn disgleirio, pob un yn ei fan bach ei hun
Ond sylwyd bod un yn fwy llachar – ’di cael dos iawn o Mr Sheen.

A’r seren fawr hon oedd yn “twinclo”, yn sgleinio lot lot mwy na’r lleill
A phawb yn rhyw amau’n gry’ bod ’na ddigwyddiad go fawr ar y gweill.

Roedd miloedd o sêr yn yr awyr, pob siâp a phob lliw a phob llun
Ac er bod ’na ddewis, y Doethion a sylwodd, ar ddim ond yr un.

A’r sêr llachar hyn oedd yn gwyro i’r chwith ac weithiau i’r dde
Er dangos eu hunain i’r Doethion, welson nhw mond un yn y ne’.

“Wel pam?” medde chi, “fod y seren yma mor llachar, mor fawr?”
Arhoswch am funud, mi wnawn ni, - dyyy -, eich goleuo (!!!) yn awr.

Does ryfedd ei bod hi yn sgleinio, cafodd anrhydedd a bri
Hi gafodd y fraint o arwain y byd at grud ein Gwaredwr ni.

Cân:

Cerddoriaeth ‘pasio’r parsel’.
Anrheg = Gwellt

Tra bydd y gynulleidfa’n pasio’r parsel gall y grþp nesaf ddod ymlaen.

Golygfa 3 – Anifeiliaid y Stabl
(Plant wedi eu gwisgo fel anifeiliaid neu gyda chlustiau’r gwahanol anifeiliaid)

Storïwr: Un noson, roedd ’na anifeiliaid yn gorwedd yn y gwellt mewn stabl ym Methlehem.  Roedd
’na brysurdeb mawr y tu allan, pobl o bob cwr o’r wlad wedi tyrru i Fethlehem. Roedd pob gwesty yn
llawn dop ac roedd si bod yna un teulu am fynd i aros mewn stabl. Roedd y stabl yn llawn hefyd, yn
llawn o anifeiliaid, ac felly fe gawson nhw bwyllgor brys, er mwyn i’r anifeiliaid i gyd gael dweud eu
barn ar y mater, ac meddai’r asyn …
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Asyn: I – O – I – O,
Storïwr: Ac meddai’r gath …
Y Gath: Mi-aw
Storïwr: a’r ci …
Y ci: bow wow
Storïwr: a’r ddafad …
Y ddafad: meee
(ac yn y blaen nes bod pob anifail/plentyn wedi cael dweud ei b/phwt).
Storïwr: Wedi trafodaeth fanwl, roedd yr anifeiliaid yn teimlo bod hyn braidd yn fyr rybudd, ac

nad oedd y lle’n addas ar gyfer pobl. Doedd dim gwellt yn sbâr i wneud gwely iddyn
nhw. Roedden nhw braidd yn flin ac meddai’r asyn …

Asyn: (yn flin) I – O- I – O,
Storïwr: a’r gath …

(ac yn y blaen nes bod pob plentyn/anifail wedi cael dweud ei b/phwt)
Storïwr: Ond, roedd un o’r anifeiliaid wedi clywed bod Mair a Joseff heb le i aros. Roedd Mair

wedi blino’n lân ac roedd hi ar fin cael babi bach. Byddai hwn yn fabi arbennig, a
byddai’r byd i gyd yn dod i glywed amdano. Ar ddiwedd y pwyllgor, roedd yr anifeiliaid
i gyd yn cytuno mai gwell fyddai iddyn nhw roi croeso i’r teulu bach i’w stabl, a’u bod
yn hapus iawn i rannu eu gwellt gyda’r babi bach a gwneud gwely esmwyth iddo.
Meddai’r asyn…

Asyn: (yn hapus) I-O-I-O
Storïwr: a’r gath …

(ac yn y blaen nes bod pob plentyn/anifail wedi cael dweud ei /phwt).

Cân:

Cerddoriaeth ‘pasio’r parsel’
Anrheg = Y Babi

Golygfa 4: Y Geni

(Mae’r olygfa hon yn addas i’r plant lleiaf; gall y plant wisgo fel Mair, Joseff, Y Doethion, Angylion
ayyb, a cherdded o amgylch y capel i’r “llwyfan” tra bod un neu ddau o’r plant hynaf/pobl ifanc yn
darllen Stori’r Geni - isod).

1. Ar noson fel heno
Yng ngwlad Jwdea gynt,
A’r sêr llond yr awyr
A’r gaeaf yn y gwynt,
Fe aned yno i’r Forwyn Fair
Ei baban bach ar wely gwair.
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2. Ar noson fel heno
A’r dref yn cysgu’n drwm,
Fe ddaeth bugeiliaid ofnus
at ddôr y llety llwm,
Ac oddi yno’n syllu’n daer
Ar wyneb annwyl baban Mair.

3. Ar noson fel heno,
Dros erwau’r tywod poeth,
O’r dwyrain pell i Fethlem
Fe ddaeth tri brenin doeth
I blygu’n wylaidd yn y gwair
I roddi mawl i faban Mair.

4. Ar noson fel heno
Cawn ninnau gofio ’nghyd
Am eni, yn Jwdea
Waredwr mwyn y byd,
A chanwn gân i faban Mair
A aned gynt ar wely gwair.

Cerddoriaeth ‘pasio’r parsel’
Anrheg=  Croes

Arweinydd:
Dyma anrheg rhyfedd ar ddiwedd ein gêm. Pam yda ni angen croes yn anrheg? (Gofynnwch y
cwestiwn hwn i’r plant ac aros am eu hatebion).

Mae rhywbeth wedi’i ysgrifennu ar y groes hon. Gadewch i mi ei ddarllen... “cariad mawr, gan Dduw.”
Wel, mae’r Beibl yn dweud wrthym bod Duw wedi danfon Iesu Grist i’r byd yn anrheg i bob un
ohonom oherwydd ei fod yn ein caru ni gymaint. Daeth Iesu i farw drosom ar y groes fel y gallwn ofyn
i Dduw i faddau ein pechodau a dod i adnabod Duw fel ein Tad.
Mae’n bwysig iawn adeg y Nadolig ein bod yn cofio mai dyma pam y daeth Iesu i’r byd – i farw ar y
groes drosom.

(Byddai’n syniad i weddïo nawr, gan ddiolch i Dduw am Ei gariad anhygoel ac am aberth Iesu ar
groes Calfaria yn ein lle).

Cân: Y plant i gyd i ymuno i ganu cân i orffen
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