
Cynllun Gwerslyfrau 
Stori Duw
Yn y gyfres ceir 50 o wersi sy’n mynd â ni ar daith 
gronolegol trwy’r Beibl, gan ddatguddio ‘stori fawr Duw’ ar 
gyfer ei fyd. Ceir adnoddau i bob oed o oed meithrin hyd at 
ddosbarth yr oedolion.

Mae’r gyfres yn cynnwys:
Gwerslyfr Stori Duw i blant dan 5
Testun: Sarah Morris, Pris: £14.99, cm.
50 o wersi cyflawn ar gyfer plant dan 5 oed

Gwerslyfr Stori Duw i blant dan 11 oed
Testun: Sarah Morris a Catrin Roberts, Pris: £14.99, cm.
50 o wersi cyflawn ar gyfer plant rhwng 6 a 11 oed

Gwerslyfr Stori Duw i Ieuenctid 11-15 oed
Testun: Rhun Murphy, Pris: £14.99, cm.
50 o sesiynau Beiblaidd i ieuenctid rhwng 11 a 15 oed

Llyfr Crefftau Stori Duw i blant dan 5 oed
Testun: John Pritchard, Pris: £18.99, cm.
Casgliad o dros 200 o brojectau crefft Beiblaidd i blant dan 
5

Llyfr Crefftau Stori Duw i blant dan 11 oed
Testun: Dafydd Timothy, Pris: £18.99, cm.
Casgliad o dros 200 o brojectau crefft Beiblaidd i blant dan 
11

Llyfr Lliwio Stori Duw
Testun: Angharad Llwyd-Jones, Pris: £14.99, cm.
Casgliad o 200 llun i gyd-fynd â’r gwerslyfrau i blant

Oedfaon Teulu Stori Duw
Testun: Gwyn Rhydderch (gol.), Pris: £9.99, cm.
Casgliad o 20 oedfa deuluol yn cyflwyno’r Beibl

I gyd fynd â’r gwerslyfr mae dau Feibl gweithgaredd sy’n 
cynnwys 40 stori a gweithgareddau.

Beibl Gweithgaredd y Plant (dros 7 oed)
Beibl Gweithgaredd y Plant Lleiaf (dan 7 oed)
Storïau o’r Beibl, chwileiriau, posau, gweddïau a 
gweithgareddau - mae’r llyfr byrlymus hwn yn siŵr o 
ddiddanu a dysgu. Pris: £7.99 yr un

CD Cyfres Stori Duw
Pris: £19.99. Y 7 gwerslyfr uchod ar ddisg 
ar ffurf PDF
Cyfres Ffydd ar Waith

Cynllun Gwerslyfrau Bywyd Iesu
Gwerslyfr Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu (£16.99)
Ar gyfer plant o dan 11 oed cyhoeddir gwerslyfr newydd sbon gan Ann Bowen Morgan 
a Delyth Morgans-Phillips sy’n cyd-fynd â Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu (£6.99). 

Mae’r gwerslyfr yn cynnwys dros 40 o wersi sy’n cynnwys stori Feiblaidd ynghyd â 
gwers bwrpasol gan gynnwys gweithgaredd crefft, lluniau a phôsau i’w lliwio, gemau 
a dysgu adnod. Ceir cyfeiriadau at adnoddau ychwanegol gan gynnwys ffilmiau a 
cyflwyniadau Power Point. 

Mae Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu yn feibl lliw llawn sy’n cynnwys y stori’n llawn a 
dwy dudalen o weithgareddau i gyd-fynd â phob gwers. 82
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Cyfres Stori Duw

Cynllun gwerslyfrau Cyfres Stori Duw  

Yn y gyfres ceir 50 o wersi sy’n mynd â ni ar daith 

gronolegol trwy’r Beibl, gan ddatguddio ‘stori fawr 

Duw’ ar gyfer ei fyd. Ceir adnoddau i bob oed o oed 

meithrin hyd at ddosbarth yr oedolion.

Mae’r gyfres yn cynnwys:

Gwerslyfr Stori Duw i blant dan 5

50 o wersi cyflawn ar gyfer plant dan 5 oed

Gwerslyfr Stori Duw i blant dan 11 oed

50 o wersi cyflawn ar gyfer plant rhwng 6 a 11 oed

Gwerslyfr Stori Duw i Ieuenctid 11-15 oed

50 o sesiynau Beiblaidd i ieuenctid rhwng 11 a 15 oed

Llyfr Crefftau Stori Duw i blant dan 5 oed

Casgliad o dros 200 o brojectau crefft Beiblaidd i blant dan 5

Llyfr Crefftau Stori Duw i blant dan 11 oed

Casgliad o dros 200 o brojectau crefft Beiblaidd i blant dan 11

Llyfr Lliwio Stori Duw

Casgliad o 200 llun i gyd-fynd â’r gwerslyfrau i blant

Oedfaon Teulu Stori Duw

Casgliad o 20 oedfa deuluol yn cyflwyno prif gyfnodau y Beibl

Beibl Gweithgaredd y Plant a’r Plant Lleiaf

2 Feibl lliwgar sy’n cynnwys gweithrgareddau 

i gyd-fynd â’r gwerslyfrau

Beibl Lliw Stori Duw a Beibl Bach Stori Duw

2 Feibl lliw newydd sy’n cyflwyno’r Beibl fel ‘Un Stori Fawr’.

Taith Trwy’r Beibl

Cyfeirlyfr lliwgar yn nodi teithiau’r Beibl, o’r creu i Ddatguddiad.

DVD Stori Duw

52 o storïau pum munud yn cyflwyno prif storïau’r Beibl

Drwy’r Beibl Drwy’r Flwyddyn a 

Cydymaith Stori Duw

2 lyfr ar gyfer dosbarth yr oedolion

Am fwy o wybodaeth am adnoddau i’ch 

Ysgol Sul cysylltwch â:

Aled Davies,  Cyngor Ysgolion Sul

Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6SH

Tel: 01766 819120     www.ysgolsul.com 
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ISBN 9781859947104 | £14.99
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Adnoddau Ysgol Sul a Chlybiau Cristnogol
gan Cyngor Ysgolion Sul



Cynllun Golau ar y Gair
Yr hyn a geir o fewn y cynllun yma yw cyfres o 40 o 
werslyfrau athro a CD Rom ar storïau neu themâu 
arbennig, gyda pob llyfr yn cynnwys 3 gwers ac un oedfa 
deulu – digon ar gyfer mis o waith. Un llyfr sydd ei angen 
ar yr ysgol Sul 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. 

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.

Porthi’r Pum Mil

Gideon – yn ymladd dros Dduw

Y Nadolig

Teulu Newydd Ruth

Moses – Y Dywysoges a’r Baban

Pasg – Iesu’r Brenin

Samuel – Duw yn siarad â Samuel

Pentecost – Newyddion Da Iawn

Daniel – yn ffau’r Llewod

Damhegion Iesu – Cyfrinachau’r Deyrnas

Dechrau’r byd: Hanes y Creu

Iesu’n dangos ei allu

Joseff yn yr Aifft

Y Nadolig: Rhodd Duw

Iesu: Ffrind mewn angen

Moses: Gadael yr Aifft

Y Pasg: trwy lygaid Pedr

Abraham: ffrind Duw

Ysbryd Duw ar waith: Dechrau’r Eglwys

Y Beibl: Stori Fawr Duw

Iesu’r Meddyg

Dafydd: bugail a brenin

Elias: negesydd Duw

Nadolig: Goleuni’r Byd

Jona: Proffwyd Anfodlon

Iesu’n croesawu pawb

Y Pasg: y daith fawr

Jeremeia: proffwyd mewn twll

Paul: yn cyfarfod Iesu

Moses: Y Deg Gorchymyn

Iesu: y Ffrind Gorau

Solomon: y brenin doeth

Ffrindiau Iesu: rhannu’r newyddion da

Nadolig: O’r nef y daeth

Josua: yr arweinydd newydd

Iesu’r athro da

Y Pasg: “Gorffennwyd”

Esther: y frenhines ddewr

Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod

Dafydd: bardd a brenin (Salmau)

Golau a’r y Gair (CD-ROM)
Pris: £19.99

Y 40 gwerslyfr ysgol Sul i blant 4-14 oed ar un ddisg ar ffurf PDF.

40 teitl am £6.99 yr un yn cynnwys:



Cynllun Ffydd ar Waith
Ffydd ar Waith Llyfr 1 – Cymorth Cristnogol  
Pris: £7.99

Ffydd ar Waith Llyfr 2 – hanes chwe elusen Gristnogol  
Pris: £9.99

Dyma gyfres o werslyfrau sydd yn edrych ar hanes a gwaith nifer o 
elusennau Cristnogol, a sut y gallwn ni eu cefnogi yn eu gwaith.

Cynllun Mosaig
Ar gyfer grwpiau bach o blant ag ystod oed eang
12 sesiwn yn seiliedig ar y Beibl + gwasanaeth ar gyfer pob oed

Mae y gyfres Mosaig yn brosiect ar y cyd rhwng Cyngor Ysgolion 
Sul a Scripture Union Cymru ac yn cael ei ddefnyddio fel cyfres o 
werslyfrau am flwyddyn. Mae dau lyfr yn y gyfres sef ‘Duw gyda Ni’ 
a ‘Mae Duw yn dda’ sy’n cynnwys rhyngddynt 24 o wersi ysgol sul i 
blant 5-11 oed. Maent hefyd ar gael yn Saesneg o dan y teitl Mosaic.

Mae Duw yn Dda
Duw gyda Ni

Pris y llyfrau yw £11.99 yr un.

Yn y llyfrau Mosaig cewch:
• amlinelliad o sesiynau ar gyfer grwpiau o blant
• Gweithgareddau addas ar gyfer oedran 2-14, i gyd yn cyfarfod 

gyda’i gilydd
• Yr holl adnoddau y bydd arnoch angen eu llungopïo ar gyfer y 

sesiynau
• Cymorth a gwybodaeth i chwi pan fyddwch yn paratoi i arwain
• Gwasanaeth ar gyfer pob oedran y gall yr eglwys gyfan ei 

fwynhau gyda’i gilydd
• Cynghorion doeth ac ymarferol gan arbenigwyr profiadol

Cynllun Stori a Llun
Dau werslyfr Ysgol Sul i blant dan 5 oed yn cynnwys stori 
a llun syml i’w liwio, yn portreadu 45 o hanesion o’r Hen 
Destament yn y cyntaf a’r Testament newydd yn yr ail. 
Pris: £11.99 yr un

Beibl Bach Stori a Llun - Hen Destament
Beibl Bach Stori a Llun - Testament Newydd

Cynllun Llan Llanast
Mae Llan Llanast yn llawn o syniadau syml i ddod â 
phobl o bob oed at ei gilydd a’u helpu i gael profiad o 
gymdeithas Gristnogol ar wahân i addoliad y Sul.

Llan Llanast Pris £8.99
Sut i gychwyn Llan Llanast Pris £4.99



Dosbarth Cyntaf
Pris £8.99,  96tt, cm
15 o wersi Beiblaidd ar gyfer yr ysgol Sul i blant dan 5 oed.
Cychwyn gyda’r Beibl: Hen Destament
Pris £8.99,  96tt, cm
15 o wersi Beiblaidd ar gyfer yr ysgol Sul i blant dan 5 oed.

Ar y Ffordd 3-9 – Llyfr 1 Ar y Ffordd 3-9 – Llyfr 2
Ar y Ffordd 3-9 – Llyfr 3 Ar y Ffordd 3-9 – Llyfr 4
Ar y Ffordd 3-9 – Llyfr 5
Pris £8.99,  96tt, cm. Gwersi Beiblaidd ysgol Sul i blant 3-9 oed.

Ar y Ffordd 9-11 – Llyfr 1  
Ar y Ffordd 9-11 – Llyfr 2
Ar y Ffordd 9-11 – Llyfr 3  
Ar y Ffordd 9-11 – Llyfr 4
Pris £8.99,  96tt, cm. 
Gwersi Beiblaidd ysgol Sul i blant 9-11 oed.

Gemau’r Gair
Testun: Evelyn Roberts, 
Pris: £8.99, 96tt. cm
Casgliad o gemau Beiblaidd yn seiliedig ar storïau o’r Beibl.

Cynllun Ar y Ffordd

Hwyl Hwyr Pris: £3.95
Llyfr gyda syniadau ar gyfer 
gweithgareddau Cristnogol i 
blant cynradd - addas ar gyfer 
clybiau plant neu fel gwersi ysgol 
Sul.

Plismyn Palestina Pris £6.50
Llyfr gyda syniadau ar gyfer 
gweithgareddau. Cristnogol i 
blant cynradd - addas ar gyfer 
clybiau plant neu fel gwersi ysgol 
Sul.

Mawredd Mawr Moses Pris 
£9.99
Llyfr gyda syniadau ar gyfer 
gweithgareddau Cristnogol i 
blant cynradd - addas ar gyfer 
clybiau plant neu fel gwersi ysgol 
Sul.

Wyt ti’n gwybod Pris £4.99
Llyfr gyda syniadau ar gyfer 
gweithgareddau Cristnogol i 
blant cynradd - addas ar gyfer 
clybiau plant neu fel gwersi ysgol 
Sul.

Ar Dîm Duw Pris £4.99
Llyfr gyda syniadau ar gyfer 
gweithgareddau Cristnogol i 
blant cynradd yn seiliedig ar 
fyd chwaraeon- addas ar gyfer 
clybiau plant neu fel gwersi ysgol 
Sul.

Cyfres Clybiau Plant
Llyfrau gyda syniadau ar gyfer 
gweithgareddau Cristnogol 
i blant cynradd yn cynnwys 
rhaglen waith ar gyfer tymor o 
glwb plant gyda thaflenni gwaith 
i’w llungopio.

Iesu’r Ffrind Pris £9.99
Cyfres o wersi yn seiliedig ar 
Efengyl Luc.

Y Trysor Pris £9.99
Cyfres o wersi yn seiliedig ar 
gyflwniad i’r Beibl.

Cyfarfod Iesu Pris £13.99
Cyfres o wersi yn seiliedig ar 
gymeriadau ddaru 
Iesu eu cyfarfod.

Pwy yw Iesu? Pris £12.99
Cyfres o wersi yn cyflwyno pwy 
yw Iesu.

Werth y Byd Pris £8.99
8 sesiwn i blant 5-8 oed yn 
cyflwyno trysor mawr y Beibl.

Deunydd Clybiau Plant

Storïau Duw 1  
Storïau Duw 2
Pris: £8.99 yr un
12 o sesiynau dysgu parod i’w 
defnyddio gydag ieuenctid 
11-16 oed.

Emaus i’r Ifanc
Pris: £19.99
14 o sesiynau dysgu parod i’w 
defnyddio gydag ieuenctid 
11-16 oed.

Y Beibl Mewn 25 Cam
Pris: £5.99
25 astudiaeth Feiblaidd ar gyfer 
ieuenctid yn cyflwyno storïau’r 
Beibl.

Deunydd Clybiau 
Ieuenctid

Cofiwch gysylltu gyda Cyngor Ysgol Sul 
am y wybodaeth ddiweddaraf neu am 

unrhyw gymorth.

www.ysgolsul.com
01766 819120

Ael y Bryn - Chwilog - Pwllheli
Gwynedd - LL53 6SH


