
Syniadau gweithgaredd plant
Wythnos Ymwybyddiaeth

 

Crefftau
 X Lliwio llyfrnod

Defnyddiwch y templed er mwyn argraffu, lliwio a gludo’r llyfrnod.

 X Stori pypedau bys

Uefnyddiwch y templed i greu pypedau bys o gymeriadau’r Beibl ac yna defnyddiwch hwy i adrodd stori 
Agor y Llyfr a/neu gofynwch I’r plant i adrodd y stori o’r cof gan ddefnyddio’r pypedau.

Gemau
 X Cymeriadau o’r Beibl

Ffeindio’r parau

Defnyddiwch gerdiau cymeriadau o’r Beibl. Trowch rhain wyneb i waered a’u cymysgu. Pawb i gymryd tro 
i droi dwy garden drosodd i geisio ffeindio pâr – bob pâr i’w cadw. Yr ennillydd bydd yr un gyda’r mwyaf-
rif o barau yn y diwedd.

Ble yn y Beibl?

Gan ddefnyddio’r taflennu a’r cymeriadau - sydd i’w tori allan - cysylltwch y bobl i lyfrau’r Beibl. A fydd y 
plant yn medru cofio’r llyfr wedi iddynt adnabod y cymeriad?

Bingo Beibl

Argraffwch gerdiau o gwahanol gymeriadau’r Beibl i’w rhoi i bob plentyn yn ogystal â’r taflen alw. Torr-
wch y daflen alw allan a rhowch y sgwariau mewn bowlen. Rhowch gerdyn bingo a phensil i bob plen-
tyn. Tynnwch enwau allan o’r powlen - y plant i’w croesi allan ar eu taflennu. Pan mae pob sgwar wedi ei 
croesi allan, dylai’r plant weiddi ‘Agor y Llyfr’ ac ennill gwobr fechan.

 X Gweithgareddau plât papur

Defnyddio siap calon

CTorrwch neu tynnwch lun o galon fawr ar blât papur – un i bob plentyn – ac yna gofynnwch i’r plentyn 
ddewis adnod fer i’w hysgrifennu ar y plât. Gallwch ddewis adnod o’r awgrymiadau isod i’r plant lleiaf..

Lluniau ar blât

Gofynnwch i’r plant addurno’r plât gyda lluniau sy’n cynrychiolu beth mae’r adnod yn ei feddwl iddynt.

Cofio adnod

Ysgrifennwch ychydig o adnodau syml allan gyda un gair ar bob plât papur. Yna, ailadroddwch yr adnod 
nifer o weithiau. Dywedwch wrth y plant i edrych i ffwrdd a throwch un plât drosodd gan ofyn iddynt i 
ddweud beth sydd ar goll.



Os oes gennych galendr Cymdeithas y Beibl, dylai’r plant ddewis adnod y mis yma neu un o’r canlynnol:

1. Ymddiried yn llwyr yn yr Arglwydd. Diarhebion 3.5

2. Gofynnwch, ac fe roddir i chwi; ceisiwch, ac fe gewch. Mathew 7.7

3. Y mae’r cynhaeaf yn fawr ond y gweithwyr yn brin. Mathew 9.37

4. Profwch, a gwelwch mai da yw’r ARGLWYDD. Salmau 34.8

5. Oherwydd myfi sy’n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, medd yr Arglwydd. Jeremeia 29.11

Bag propiau ar gyfer ‘Dyfalu’r Stori’
Rhowch ychydig o wrthrychau sy’n perthyn i gymeriad o’r Beibl mewn bag ee tegan anifail, enfys, arch 
(Noa) ayb. Tynnwch y prop allan a rhowch bwyntiau bob tro mae’r plant yn dyfalu’n gywir, 5 pwynt am 
ddyfalu’r stori wedi’r gwrthrych cyntaf, ayb.

Os oes gennych Feibl Newydd y Storïwr, fe allech ddarllen un o’r straeon gan ddefnyddio’r tudalennau 
melyn sydd yn y cefn a chynnwys y plant. Fel arall, gallech ddefnyddio propiau neu luniau gwahanol er 
mwyn dyfalu’r stori:

 X Y Creu – pecyn o hadau, adar, pysgod, anifeiliaid, llun o’r haul

 X Adda ac Efa – llun o goeden neu coeden wedi ei gwau/tegan, llun planhigion, gwahanol ffrwythau, 
tegan neidr a doli

 X Arch Noa – pâr o anifeiliaid tegan medal, enfys, arch tegan

 X Abraham – gronynnau o dywod mewn bag plastig, sêr yn disgleirio, defaid, camelod, doli babi

 X Joseff – cot lliwgar/darn o ddefnydd, bag o arian, gwartheg, sêr, cwpan arian neu gwpan plastig wedi 
ei orchuddio gan foil

 X Moses yn yr hesg – hesg, defnydd glas am y dŵr, basged, coron tywysoges, doli babi
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