
Wedi’i Selio â Sandal

CYFLWYNIAD
Croeso i’n gwasanaeth Cynhaeaf arbennig sy’n gyfle i ni ddiolch i Dduw am bopeth mae wedi’i roi i ni. Mae’r stori heddiw yn sôn am fenyw sy’n gadael ei 
chartref a’i theulu i helpu ei mam-yng-nghyfraith mewn gwlad arall. Gwrandewch yn ofalus i weld sut mae’r ddwy fenyw yn cael cymorth pan nad oes ganddynt 
gartref, bwyd nac arian. 
Beth am AGOR Y LLYFR a darllen y stori o’r Beibl – ‘Wedi’i selio â Sandal’ 

Gweler y syniadau ar sut i gyflwyno’r stori

CASGLIAD
Yng nghyfnod y Beibl roedd cyfraith i sicrhau bod ffermwyr fel Boas yn trefnu bod eu gweithwyr yn gadael rhywfaint o’r cynhaeaf i’r rhai rhai oedd yn mynd 
drwy gyfnodau anodd. Mewn gwirionedd, dywedodd Boas wrth ei weithwyr am adael mwy nag oedd yn arferol fel bod gan Ruth a Naomi fwyd i’w fwyta.
Mae’r cyfnod yma yn anodd i rai pobl ac un o’r llefydd sy’n cynnig help a bwyd sylfaenol i’r bobl hyn yw’r banciau bwyd. Beth am ddysgu mwy am sut maen 
nhw’n helpu pobl:

Rhowch gyfweliad i rywun o’r banc bwyd lleol neu gwnewch sesiwn holi ac ateb am beth yw banc bwyd a sut mae’n gweithio.

CWESTIYNAU:

Beth mae banciau bwyd yn ei wneud?
Mae’r banciau bwyd o fewn rhwydwaith Ymddiriedolaeth Trussell yn darparu parseli bwyd brys, sy’n cynnwys bwyd am dri diwrnod i bobl sydd mewn 
argyfwng. Mae dros 1,200 o fanciau bwyd yn y rhwydwaith ac mae’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu ganddynt yn amrywio o ardal i ardal wrth iddynt 
ymateb i anghenion eu cymuned. Mae rhai yn darparu bwyd brys ochr yn ochr â gwasanaethau cymorth ychwanegol, fel cysylltiad â chynghorydd dyled.

Sut mae pobl yn cael eu bwyd?
Mae gweithwyr gofal proffesiynol fel ymwelwyr iechyd, ysgolion a gweithwyr cymdeithasol yn adnabod pobl mewn argyfwng ac yn rhoi taleb banc bwyd 
iddynt. Yna gall y person ddod â’r daleb hon i’w banc bwyd er mwyn derbyn gwerth tri diwrnod o fwyd maethlon da, a bwyd fydd yn para am gyfnod hir o’r 
banc bwyd lleol. Yn ystod y misoedd diwethaf, oherwydd pandemig Covid-19, mae llawer o fanciau bwyd bellach hefyd yn cynnig 
gwasanaeth dosbarthu i gartrefi ac yn defnyddio systemau e-atgyfeirio. 

Beth sy’n digwydd i’r rhoddion o fwyd?
Mae bwyd nad yw’n difetha, sydd o fewn y dyddiad defnydd yn cael ei roi gan y cyhoedd mewn gwahanol fannau, fel ysgolion, eglwysi 
a busnesau, yn ogystal â mannau casglu mewn archfarchnadoedd. Yna, bydd gwirfoddolwyr a staff y banc bwyd yn didoli’r bwyd yn 
barseli bwyd brys i’w rhoi i bobl mewn argyfwng.

Dechrau a Gorffen



Sut y allwn ni helpu?
Gallwch helpu drwy gefnogi eich banc bwyd lleol! Gallwch roi bwyd i gefnogi eu gwaith yn eich cymuned, ymuno â Thîm Trussell a gwneud rhywfaint o waith 
codi arian eich hun, neu gymryd rhan drwy eich eglwys neu’ch ysgol. Mae pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ac mae eich cefnogaeth yn 
hanfodol.

MUNUD DAWEL I FYFYRIO
Gall pawb fynd trwy gyfnod anodd, a phryd hynny rydym angen help. Caewch eich llygaid a meddyliwch am unrhyw un rydych chi’n ei adnabod sy’n wynebu 
anawsterau ar hyn o bryd. Tybed a oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i helpu?

NEU
(Efallai ar gyfer Blynyddoedd 5 a 6)

Caewch eich llygaid am eiliad. Weithiau, rydym i gyd angen help mewn bywyd. Nid dim ond gwneud yr hyn roedd y gyfraith yn ei ofyn wrtho wnaeth Boas, 
gwnaeth fwy na hynny er mwyn gallu helpu Ruth a Naomi. Allwch chi feddwl am rywun sy’n wynebu anawsterau ar hyn o bryd? Sut y gallwch chi ei helpu? Bod 
yn garedig efallai, neu chwarae gyda rhywun sydd ar ei ben ei hun, neu os yw’n bosibl, siarad â’ch teulu am roi rhodd i’r banc bwyd. 

CYFLWYNIAD I WEDDI 
Rwyf am orffen drwy ddweud gweddi. Os ydych yn cytuno â’m gweddi, gallwch ddweud ‘Amen’ ar y diwedd ar fy ôl. Mae hynny’n ffordd o ddweud ‘Rwy’n 
cytuno’ wrth Dduw; eich bod am i’m gweddi fod yn weddi i chi hefyd. Ond does dim rhaid i chi weddïo. Os nad ydych am wneud hynny neu os nad ydych yn 
credu y dylech weddïo, eisteddwch yn dawel a meddyliwch am yr hyn rydych wedi’i glywed heddiw. 

NEU
Nawr rwy’n mynd i ddweud gweddi ac os ydych am ei am ei gwneud yn weddi i chi, dywedwch ‘Amen’ ar y diwedd ar fy ôl i. 

GWEDDI
Arglwydd, 
Diolch am y cynhaeaf sy’n darparu ein bwyd. Diolch am y banc bwyd a’r holl wirfoddolwyr. Helpa ni i fod yn garedig ac yn gymwynasgar i’r rhai sydd angen ein 
help. A dangos i ni sut y gallwn fod yn ddwylo a thraed dros Dduw er mwyn i bawb gael digon i’w fwyta.
Amen. 



Wedi’i Selio â Sandal
Y STORÏWYR 
Hanfodol: Storïwr, Naomi, Ruth, Boas a’r perthynas pell

AWGRYMIADAU AR GYFER CYFLWYNO’R STORI

• Gall y plant ymuno yn y stori drwy wneud rhai symudiadau. Bydd angen esbonio’r rhain cyn defnyddio sgript y gwasanaeth. Os ydych yn ffilmio/recordio hwn i’w anfon i’r ysgol gall un person 
arwain y symudiadau a’u hesbonio cyn i chi ddechrau.

Symudiadau posibl: YN BELL, BELL I FFWRDD – gyda’ch llaw dde pwyntiwch eich bys mynegai a gwnewch symudiad rownd a rownd gan ddechrayu o flaen eich wyneb ac yna symud i 
ffwrdd i’r dde.
Gallai Naomi ddefnyddio arwydd ar bapur yn dangos y geiriau ‘Yn bell, bell i ffwrdd’. Neu gwnewch arwydd a’i ddangos ar y sgrin er mwyn i’r plant a’r sawl sy’n eu harwain ei ddweud 
bryd hynny. Bydd angen i’r storïwr oedi er mwyn caniatáu amser ar gyfer hyn. 
DIM CARTREF – gwnewch siâp to dros eich pen gyda’ch dwylo, ac ysgwyd eich pen o ochr i ochr.
DIM BWYD – Defnyddiwch eich dwylo i esgus bwyta a hefyd ysgwyd eich pen o ochr i ochr.
DIM ARIAN – Rhwbiwch eich bawd dros eich bysedd eich bysedd gan ysgwyd eich ysgwyd eich pen o ochr i ochr.
Ar ddiwedd y stori, yn ystod gweddi Naomi, gellid ailadrodd y symudiadau heb yr ysgwyd pen, e.e. ar gyfer CARTREF gwnewch siâp to gyda’ch dwylo dros eich pen ac ar gyfer BWYD 
esgus bwyta; ar gyfer GOFALWYD AMDANI medrwch ddefnyddio’ch breichiau i wneud siâp cofleidio

• Gan ddefnyddio Zoom, gallech gael gwahanol bobl i chwarae rhan gweithwyr yn gwneud symudiad torri’r grawn ac esgus ei gasglu gyda Ruth yn gwneud yr un peth. Defnyddiwch yr 
opsiwn sy’n caniatau i chi beidio chi o beidio dangos llun fideo ac atal y sain i helpu i helpu creu golygfeydd gwahanol. Dylai’r storïwr ymddangos gydol yr amser ar y sgrîn.

• Os ydych chi’n actio actio ac yn recordio yn yr awyr agored, yna gellir defnyddio’r gofod yn ddychmygus i gasglu’r grawn o’r ymylon ond gwnewch yn siŵr bod y deialog a’r gweithgarwch 
yn ganolog.

AWGRYMIADAU AR GYFER EFFAITH GWELEDOL

• Os yn ffilmio yna defnyddiwch sgarffiau pen syml a gwisgoedd pen traddodiadol y Dwyrain Canol. Er mwyn dangos parch at bobl o grefyddau eraill peidiwch â defnyddio tyweli te

• Gall Ruth wisgo ffedog/pinafore ar gyfer casglu’r haidd

• Weithiau gall siopau blodau gyflenwi gwenith/grawn go iawn i’w ddefnyddio neu ffermwr lleol efallai

• Bydd angen i’r perthynas pell wisgo sandalau a thynnu un ohonynt i’w roi i Boas

PLANT YN CYFLWYNO’R STORI
Y golygfeydd allweddol i’r plant fod yn rhan ohonynt yw:
1. Taith hir, dim cartref, dim bwyd a dim arian.
2. Cae Boas gyda Ruth yn casglu haidd o ymyl y cae. Gall gynnwys gweithwyr eraill yn y meysydd.

Cyfarwyddiadau



3. Naomi a Ruth yn poeni sut i oroesi wedi’r cynhaeaf.
4. Boas a’r perthynas pell yn selio’r trefniant.
5. Naomi a Ruth yn cael gofal i’r dyfodol.
Gallai oedolyn ddarllen y stori a gallai’r plant ymuno i wneud y symudiadau (cyfeiriwch at yr awgrymiadau ar gyfer cyflwyno’r stori), neu gellid neilltuo rhannau i’r plant a chynllunio sut y mae 
modd iddynt actio/meimio’r stori yn y dosbarth. 


