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PLANT

SUL Y BEIBL

S U L  Y  B E I B L
25 H Y D R E F  2020

A D N O D D AU ’ R  S U L  I  B L A N T  I ’ W  G W N E U D  G A R T R E F

Ysgrifennwyd y wers hon i’w chyflwyno naill ai yn yr eglwys fel rhan o’r Ysgol Sul, neu gartref 
ar gyfer y rhai nad ydynt eto wedi dychwelyd i’r eglwys oherwydd Covid-19. Mae’n hawdd ei 
addasu ar gyfer y naill leoliad neu’r llall. 

GÊM DDECHREUOL 
Bydd angen:

• Hambwrdd
• Pump i ddeg o wrthrychau bach a fydd yn ffitio ar yr hambwrdd
• Papur a rhywbeth i ysgrifennu ag ef

SUT I CHWARAE:
Casglwch bump i ddeg (yn dibynnu ar oedran eich plant) gwrthrych bach  cyffredin a’u rhoi 
ar yr hambwrdd. Dywedwch wrth y plant mai gêm gof yw hon a bod angen iddyn nhw gofio 
cymaint o wrthrychau ag y gallant. Rhowch yr hambwrdd gyda’r gwrthrychau o flaen y plant 
am 30 eiliad, neu yn hirach os oes angen. Yna tynnwch yr hambwrdd o’r golwg. Gofynnwch i’r 
plant ysgrifennu rhestr o’r hyn a welsant ar yr hambwrdd neu gofynnwch iddyn nhw ddweud 
wrthych chi beth oedd ar yr hambwrdd (yn dibynnu ar oedran). Faint o eitemau y gallant eu 
cofio? Gallwch wneud hyn sawl gwaith gan newid yr eitemau, yr amser ar gyfer edrych neu’r 
nifer yr eitemau i herio’r plant.  

CYSYLLTU’R GÊM:  
Mae stori heddiw o’r Beibl yn ymwneud â rhai o bobl Dduw a oedd yn gorfod cofio beth oedd 
Duw wedi dweud wrthyn nhw am amser hir iawn oherwydd yn union fel yr aethpwyd â’r 
hambwrdd i ffwrdd yn y gêm, cymerwyd gair ysgrifenedig Duw fel na allent ei ddarllen na hyd 
yn oed ei glywed am bron i 50 mlynedd.

CYFLWYNIAD, STORI A SGWRS:
• Ynghlwm
• Gosodwch y llwyfan gyda’r ‘Cyflwyniad’ a gofynnwch y cwestiynau yn y blwch cyn i chi ddechrau 

ar y stori. 
• Darllenwch ‘Diwrnod Llawen’ mewn llais storïwr
• Sgwrsiwch am y cwestiynau ar y diwedd. Peidiwch â phoeni bod yr atebion yn gywir neu’n 

anghywir. Yn hytrach, mwynhewch y trafod a darganfod y Beibl gyda’ch gilydd.
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ADNOD I’W DYSGU:
Pan oedd y bobl yn y stori hon i ffwrdd o’r Deml, yr unig air Duw oedd ganddyn nhw oedd beth roeddent wedi 
dysgu ar y cof. Pan rydyn ni’n dysgu gair Duw, mae o gyda ni gyda ni ble bynnag yr ydym ac ni all neb ei gymryd 
oddi wrthym.

Ffyrdd hwyliog o ddysgu adnodau o’r Beibl (dewiswch un):
• Ysgrifennwch bob gair o’r adnod ar gerdyn mynegai gwahanol (gwnewch yn siŵr ei fod yn cynnwys ble 

mae i’w chael yn y Beibl) neu ar ddarnau bach o bapur. Yna cymysgwch y cardiau a, gyda’r plant, rhowch 
nhw yn y dref gywir. Gwnewch hyn sawl gwaith nes y gallant ei wneud ar eu pen eu hunain. (Gartref? Fe 
allech chi roi’r cardiau ar yr oergell a’u cymysgu bob bore. Yna gofynnwch i’ch plentyn eu rhoi yn ôl yn y 
drefn gywir)

• sgrifennwch yr adnod ar ddarn o bapur. Darllenwch ef gwpl o weithiau gyda’r plant. Yna, gan ddefnyddio 
nodyn gludiog, gorchuddiwch un neu ddau o’r geiriau a cheisiwch ddweud yr adnod heb weld pob un o’r 
geiriau. Parhewch, gan guddio mwy o eiriau nes bod pob un wedi’i orchuddio  

• Gadewch i un o’r plant ddysgu’r adnod i chi gan ddefnyddio un o’r dulliau uchod. Gwnewch rai 
camgymeriadau yn fwriadol fel y gallant eich cywiro. Mae’n hwyl i blant gael gwneud yr addysgu am newid!

ADNOD I’W DYSGU:
Peidiwch â galaru, oherwydd llawenhau yn yr Arglwydd yw eich nerth. 

Nehemeia 8.10b (BCND)

Neu

Peidiwch bod yn drist – bod yn llawen yn yr  
Arglwydd sy’n rhoi nerth i chi! (beibl.net)

CREFFT
Cyflenwadau: 
• un darn o bapur
• siswrn 
• bag te gwlyb oer 
• dau welltyn yfed neu ffyn ychydig yn hirach na’r papur
• tâp neu lud
Amser maith yn ôl, nid oedd llyfrau fel sydd gennym heddiw. Yn lle, ysgrifennwyd pethau ar sgroliau. Yn stori 
heddiw, byddwch chi’n cofio i Esra  ddarllen o sgrôl. Gallwch wneud eich sgrôl eich hun. Hefyd, gallwch 
ddefnyddio bag te gwlyb oer i staenio’r papur i edrych yn hen. Ar ôl i’r papur sychu, torrwch ef fel ei fod 
ychydig yn gulach na’r gwellt neu ffyn rydych chi’n eu defnyddio. Yna ysgrifennwch yr adnod ar eich papur. 
Atodwch y ffyn neu’r gwellt i frig a gwaelod y sgrôl gan ddefnyddio glud neu dâp a’i rolio tuag at y canol. 
(Gartref? Gofynnwch i’r plant agor y sgrôl fel y gwnaeth Esra a’i darllen i’ch teulu amser cinio.)                          
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CLOI
Cymerwch ychydig o amser i weddïo gyda’n gilydd:

• Gweddïwch dros bobl yn y byd nad oes ganddynt yr hawl i gael Beiblau 
Gweddïwch dros bobl sydd eisiau gwybod mwy am Dduw 

• Ydych chi’n adnabod unrhyw un a hoffai ddysgu mwy am Dduw a’i fab Iesu? 
Gweddïwch drostyn nhw

• Beth hoffech chi ei ddysgu am Dduw? Gofynnwch iddo ddysgu hyn i chi

LLIWIO


