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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



Dechrau’r Byd: Hanes y Creu  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008 4

Cyflwyniad i’r athro: Dechrau’r Byd

Hanes y Creu: Beiblau Lliw
Beibl Bach i Blant:  Rhif 1
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Beibl Lliw y Teulu, tud. 16
Beibl y Plant Lleiaf, Y Creu
Y Beibl Graffig: Hanes y Creu

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 1: stori 1

Creation: Animated Stories from the Bible –
Nest Entertainment.
Ar gael o www.amazon.co.uk

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Cyn gwneud y Sêr £2.95

Hanes y Creu £5.95

Rhyfeddod y Byd £5.95

Yr Wythnos Brysur £5.95

Beth yw eich hoff emyn? Mae’n anodd dewis un yn tydi? Ond, un o fy hoff emynau i yw – ‘Mor
Fawr wyt Ti’. Rwy’n rhyfeddu at y ffordd y mae calon yr awdur yn gorlifo, ac yn rhoi mynegiant o’i
ryfeddod yntau wrth edrych ar waith llaw Duw. Mae’r cyfan yn ei symud o weld i addoli. Gawsoch
chi eich symud i wneud yr un peth? Wrth edrych ar yr awyr ar noson glir, neu wrth edrych o ben
bryn neu fynydd, fydd y cyfan yn eich synnu?
Wrth baratoi’r gwersi hyn, cefais fendith arbennig a sialens arbennig. Mae hi bob amser yn beth
da i ystyried mawredd Duw yn y greadigaeth, i feddwl ac i fyfyrio ar Ei rym a’i fawredd. Mae’r
gwersi i’r plant iau wedi eu paratoi gyda’r bwriad o ennyn rhyfeddod at fawredd y greadigaeth
sy’n esgor ar galon ddiolchgar..
Mae’r ffocws yn y gwersi i’r ieuenctid ar yr hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud am Dduw’r Creawdwr,
beth yw goblygiadau hyn wrth ystyried fod pobl wedi eu creu ar lun a delw Duw, a sut y dylai’r
Cristion fod yn ymwneud â gwaith i ddiogelu’r ddaear a’i phobl. Mae’n anochel y cyfyd cwestiynau
ym meddyliau’r ieuenctid am eirwiredd yr hanes Beiblaidd, yn arbennig y rhannau sy’n ymwneud
â chreu’r byd. Mae’r ddamcaniaeth am esblygiad yn cael ei gyflwyno fel ffaith bellach i’n hieuenctid.
Mae’n wir i ddweud, er na ddywedir hyn yn aml, fod gwyddonwyr wedi eu rhannu ar y mater hwn,
a bod nifer helaeth o wyddonwyr blaengar iawn yn derbyn y gwirionedd mai Duw yw awdur a
chreawdwr y greadigaeth. Mae hefyd yn wir fod Cristnogion yn amrywio yn eu barn ar y mater
hwn, felly mae’n amhosibl cyflwyno un safbwynt ‘orthodocs.’
Beth bynnag am y dadleuon hyn, nid yw’r damcaniaethau cyfredol yn ychwanegu dim at ein
dealltwriaeth o ‘werth’ y greadigaeth, nac ychwaith, ac yn bwysicach fyth, ein deall o ‘werth pobl.’
Mae’r anrhydedd a berthyn inni’n gynhenid fel rhai a grëwyd ar lun a delw Duw yn diogelu
urddas pob person byw. Credaf y dylai pob unigolyn ddarllen, a meithrin safbwynt personol, gan
wneud hynny’n weddigar, yn ostyngedig ac mewn ffordd sy’n dwyn gogoniant i Dduw. Yn ei
lythyr cyntaf at y Corinthiaid (13:12) dywed Paul mae rhannol yw ein gweld a’n deall, ac na
newidir hyn nes y bydd Iesu ei hun yn dychwelyd, a bydd ein deall yn gyflawn.
Mae’r emyn yn gorffen fel hyn,

“Pan ddel y Crist â bloedd y fuddugoliaeth
A’m dwyn i dref, mor llawen fyddaf fi;
Ymgrymu yno wnaf mewn parchedigaeth,
Gan ddatgan byth, fy Nuw, mor fawr wyt ti.”

Mae’r syndod a’r rhyfeddod a brofwn yn awr wrth edrych ar fyd rhyfeddol Duw yn ddim i’w gymharu
â’r syndod a’r rhyfeddod a brofwn pan welwn yr Arglwydd Ei hun yn Ei holl ogoniant.
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Oed Meithrin – 5
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

AMSER CHWARAE

Amcanion:
I gyflwyno Duw y Creawdwr cariadus,
I dreulio amser yn ystyried pethau cyffredin a
grëwyd gan Dduw ac i ryfeddu at waith Duw.

1. Bydded goleuni
Eisteddwch o dan flanced gyda’r plant gyda
thorts ymlaen. Esboniwch nad oedd dim yn y
byd o gwbl yn y dechrau, dim ond tywyllwch.
Trowch y torts i ffwrdd. Penderfynodd Duw greu
goleuni. Trowch y torts ymlaen gan ddweud
“Bydded goleuni.”  Trafodwch pwy sy’n hoffi’r
tywyllwch? Ailadroddwch sawl gwaith gan ofyn
i’r plant ymuno gyda’r geiriau, “Bydded
goleuni.”

2. Goleuni a thywyllwch
Casglwch amrywiaeth o eitemau, rhai a
ddefnyddir yn y tywyllwch (e.e. torts, cannwyll,
golau beic, dillad nos, ayyb), rhai a ddefnyddir
yng ngolau dydd (e.e. pêl, llyfr, cyllell a fforc,
sbectol haul).
Gofynnwch i’r plant ddidoli’r eitemau i set o
‘eitemau’r tywyllwch’ a set o ‘eitemau’r goleuni’.
Neu, gallwch ddidoli eitemau du a gwyn a
gwneud y cysylltiad rhwng y lliw du a’r
tywyllwch, a’r lliw gwyn a’r goleuni. Esboniwch
mai lle tywyll oedd y byd cyn i Dduw greu
goleuni a pha mor rhyfeddol ydy’r goleuni.

3. Chwarae gyda dþr
Bydd angen powlen o ddþr ac amrywiaeth o
eitemau addas i chwarae arnoch. Trafodwch
ein defnydd o ddþr a pha mor angenrheidiol
yw dþr a pha mor anhygoel ydy darpariaeth
Duw.

4. Chwarae gyda phridd a phlannu hadau
Bydd angen pridd, potiau bach, llwyau, hadau,
dþr a phapur newydd arnoch. Gadewch i’r
plant chwarae gyda’r pridd am ychydig, e.e.

yn llenwi’r potiau gyda phridd a’i dywallt i bot
mwy cyn eu helpu i blannu hedyn a’i ddyfrio.
Dangoswch amrywiaeth o ffrwythau i’r plant
a’u torri i ddatguddio’r hadau tu mewn.
Trafodwch sut mae gan bob planhigyn hadau
a sut mae planhigion newydd yn tyfu.
Dangoswch lyfr planhigion i’r plant gan dynnu
eu sylw at yr amrywiaeth anhygoel o
blanhigion y mae Duw wedi’u creu.

5. Dyfalu’r Anifail
Meimiwch anifail i’r plant ddyfalu, e.e.
cangarþ, mwnci, aderyn, llew. Ar ôl iddynt
ddyfalu, gadewch i’r plant symud o amgylch
yr ystafell yn meimio’r anifail hefyd. Trafodwch
anifeiliaid anwes/ gwyllt/ fferm – byddai llyfr
am anifeiliaid yn ddefnyddiol, neu amrywiaeth
o deganau meddal/plastig. Pwysleisiwch pa
mor rhyfeddol ydy Duw yn creu y fath
amrywiaeth o anifeiliaid.

AMSERLEN

Wythnos 1 -
Amser Chwarae 1 / 2, Amser Creadigol,
Amser Stori 1, Taflen Waith 1
Wythnos 2 -
Amser Chwarae 3, Amser Creadigol, Amser
Stori 2, Cân
Wythnos 3 -
Amser Creadigol, Amser Stori, Gweddi,
Amser Chwarae 4, Rhigwm.
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Oed Meithrin – 5
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

AMSER STORI AMSER CREFFT

Cyflwynir hanes y creu trwy ddatblygu murlun dros gyfnod o dri
sesiwn.  Gweler ‘Atodiad 1’. Cewch hyd i luniau ar y CDd – rhai lliw
a rhai i’r plant eu lliwio eu hunain.

1. Duw yn creu goleuni, awyr a’r môr
Bydd angen cylch o bapur du, hanner cylch gwyn, siapiau cymylau,
gwlân cotwm, glud, papur crêp sidan glas, wedi’u torri yn stribedi.
Gadewch i’r plant ludo’r gwlân cotwm ar y cymylau cyn dechrau’r
stori.
Bydd angen cylch o bapur du i ddechrau. Esboniwch wrth y plant
mai dyma sut le oedd ein byd. Penderfynodd Duw greu byd hardd.
Ar y diwrnod cyntaf, creodd oleuni. Ychwanegwch yr hanner cylch
gwyn, fel y dangosir. Edrychodd Duw ar y goleuni a meddyliodd
bod y goleuni yn dda iawn. Yna, ychwanegwch y môr (y papur
glas) a’r cymylau.  Ar yr ail ddiwrnod, creodd Duw y môr a’r awyr.
Edrychodd Duw ar y môr a’r awyr a meddyliodd bod y môr a’r
awyr yn dda iawn hefyd.

2. Duw yn creu tir, planhigion, yr haul, y lloer a’r sêr
Bydd angen tir ac amrywiaeth o blanhigion i’w hychwanegu at y
murlun, lluniau’r haul, y lloer a’r sêr, a glud. Gadewch i’r plant liwio’r
lluniau cyn dechrau’r stori fel y byddant yn barod i ychwanegu at y
murlun. Efallai yr hoffech ddefnyddio sticeri ar gyfer y sêr.
Adroddwch sut y bu i Dduw greu’r tir a’r planhigion ar y trydydd
dydd. Gludwch y lluniau ar y murlun. Edrychodd Duw ar y cwbl a
meddyliodd bod y tir a’r planhigion yn edrych yn dda iawn. Nesaf,
creodd Duw yr haul a’r lloer a’r sêr. Unwaith eto, edrychodd Duw
ar bopeth yr oedd wedi’u creu a meddyliodd bod popeth yn dda
iawn.

3. Duw yn creu pysgod, adar, anifeiliaid a phobl
Bydd angen lluniau o’r uchod arnoch yn barod i’w hychwanegu i’r
murlun.
Adroddwch sut y bu i Dduw greu pysgod, yr adar a’r anifeiliaid ac
ychwanegwch y lluniau i’r murlun. Unwaith eto, edrychodd Duw ar
bopeth yr oedd wedi’u creu a meddyliodd bod popeth yn dda iawn.
Disgrifiwch sut y bu i Dduw greu Adda ac Efa i fwynhau byw yn y
byd ac i edrych ar ôl y byd. Gwelodd Duw y byd hardd a meddyliodd
bod popeth yn dda iawn. Wedyn, penderfynodd Duw orffwys ar ôl
yr holl waith o greu.
Treuliwch amser yn trafod y murlun gan ganmol y plant am greu
darlun hardd a rhyfeddol.
Caiff y drafodaeth arwain at amser gweddi. Gweler trosodd.

1. Creu murlun
Bydd y murlun yn cael ei
greu dros gyfnod o dri
sesiwn. Felly, dewiswch
y gweithgaredd sy’n
berthnasol.

Cymylau -
siâp cwmwl â gwlân
cotwm;

Haul, lloer, sêr
– siapiau i beintio. Dim
ond un haul/lloer fydd ei
angen yn y murlun, felly
cewch ddefnyddio’r rhai
sydd dros ben fel bordor
i’r murlun gorffenedig;

Planhigion, blodau –
lluniau i’w lliwio o’r CDd,
neu, torrwch luniau o
gylchgronau. Eto,
defnyddiwch y rhai sydd
dros ben ar y bordor;

Pysgod, anifeiliaid,
Adda ac Efa -
lluniau i’w lliwio o’r CDd,
neu, torrwch luniau o
gylchgronau. Eto,
defnyddiwch y rhai sydd
dros ben ar y bordor.

2. Taflenni Gwaith
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Oed Meithrin – 5
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

AMSER CANU A GWEDDÏO

Gweddi
Edrychwch ar y murlun gorffenedig.
Gofynnwch i’r plant, un ar y tro, i ddewis un
peth y maent yn ei hoffi orau ac i roi rheswm
am y dewis. Gofynnwch iddynt ailadrodd
brawddeg o weddi ar eich ôl gan gynnwys y
peth a ddewiswyd ganddynt, e.e. ‘Mae’r
pysgod yn lliwgar, diolch Dduw am bysgod’.

Cân
(I’r dôn Diolch i Ti Iôr, 150 Caneuon Ffydd)
‘Diolch i Ti Dduw am foron a phys,
Diolch i Ti Dduw am foron a phys,
Diolch i Ti Dduw am foron a phys,
Heddiw, yma’n awr.’

Cewch ofyn i’r plant am awgrymiadau i’r
penillion eraill.

Neu,
‘Pwy wnaeth y sêr uwchben?’,
143 Caneuon Ffydd

Rhigwm
Esboniwch wrth y plant eu bod i ymuno yn y
gân gyda’r geiriau, “Mae hyn yn dda iawn.”
Mae’r symudiadau mewn llythrennay italaidd.

‘Nôl yn y dechrau,
Doedd dim ond tywyllwch,
(Cau llygaid yn dynn)
Tywyllwch du, du, du.

Cafodd Duw syniad,
Creodd oleuni,
(Agor llygaid ac ymestyn i’r awyr)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(Edrych o gwmpas a nodio pen.)

Uwchben, yr awyr,
(Edrych i fyny)
Islaw, y môr,
(Creu tonnau’r môr gyda dwylo)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(Edrych o gwmpas a nodio pen.)

Nesaf, y tir,
Blodau a choed,
(plygu i lawr a thyfu fel planhigion)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(Edrych o gwmpas a nodio pen.)

Ac yn yr awyr,
Yr haul, a’r lloer a’r sêr,
(Defnyddio’r dwylo fel sêr yn disgleirio)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(Edrych o gwmpas a nodio pen.)

Llenwi’r môr a’r awyr,
Gyda physgod ac adar o bob siâp a lliw,
(Symud dwylo fel pysgod neu adar)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(Edrych o gwmpas a nodio pen.)

Beth sydd angen nawr
Ydi anifeiliaid a phobl i ofalu,
(Symud o amgylch yr ystafell fel anifeiliaid)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(Edrych o gwmpas a nodio pen.)

Amser gorffwys,
(ystum cysgu)
Mae’r byd wedi’i greu,
(tynnu llun cylch mawr yn yr awyr)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(Edrych o gwmpas a nodio pen).
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Taflen 1
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

Creodd Duw oleuni. Creodd yr haul a’r lloer a’r sêr.
Beth wyt ti’n gwneud yn ystod y nos? Beth wyt ti’n gwneud yn ystod y dydd?
Lliwiwch y pethau sy’n perthyn i’r nos yn ddu. Lliwiwch y pethau yr ydym yn eu
defnyddio yn y dydd yn felyn.
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Taflen 2
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

Defnyddiwch y siapiau hyn i’ch helpu i greu lluniau o flodau a
choed.
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Taflen 3
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2
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Oed 6 - 11
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

Amcanion:
I ddarganfod bod Duw wedi creu’r byd o ddim
I werthfawrogi rhywbeth o’r amrywiaeth a’r cyfoeth sy’n
bodoli yn y byd
I ystyried bod Duw wedi creu pobl yn debyg iddo Ef ac
i ofalu am y byd

Adnod i’r gyfres:  Genesis 1:31 -
“Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn.”

Cân i’r gyfres: ‘Yn y Dechreuad’, Y Cyntaf a’r Olaf, Curiad

1.  Gêm: “O amgylch y byd”
Bydd angen copïau o’r grid canlynol arnoch a phen ysgrifennu i bawb.
Nod y gêm yw llenwi’r grid, un llinell ar y tro, fel y dangosir. Os yw’r un ateb gan rai o’r plant,
byddant yn ennill 10 pwynt, ond os yw’r ateb yn unigryw, byddant yn ennill 20 pwynt. Caiff plant
iau chwarae mewn parau.
Trafodwch yr amrywiaeth eang o fwydydd, anifeiliaid a phlanhigion sydd yn ein byd a
chyflwynwch y gyfres am hanes y creu.

Enw bachgen Enw merch Planhigyn/ffrwyth Anifail Sgor

A Aled Alaw Afal Arth

C

G

M

S
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2. “Pictionary”
Bydd angen bwrdd gwyn a phen ysgrifennu
addas neu ddarnau o bapur a phen
ysgrifennu trwchus arnoch.

Rhannwch y plant yn dimoedd. Gofynnwch i
un aelod o’r tîm i dynnu llun o rywbeth y mae
Duw wedi’i greu. Bydd gweddill y tîm yn ceisio
dyfalu beth sydd yn y llun. Cânt ddyfalu tra
bod y person yn tynnu’r llun. Gosodwch
gyfyngiad amser o 30 eiliad. Os ydynt yn
dyfalu o fewn 10 eiliad, byddant yn ennill 10
pwynt i’r tîm, neu cânt 5 pwynt am ddyfalu o
fewn 30 eiliad. Parhewch i chwarae nes bod
pawb wedi cael o leiaf un cyfle. Rhowch wobr
fechan i’r tîm gyda’r sgôr uchaf. Esboniwch y
byddwn yn ystyried hanes Duw yn creu’r byd
dros yr wythnosau nesaf.

3. Gêm: “Clatsio’r creadur!”
Bydd angen dau neu dri balþn hir arnoch,
wedi’u chwythu.

Gosodwch y plant i sefyll mewn cylch, pob
un gydag enw anifail gwahanol arnynt.
Gofynnwch am wirfoddolwr i sefyll yn y canol
yn dal un o’r balwnau. Galwch enw un o’r
anifeiliaid. Mae’r “anifail” hwnnw yn ceisio galw
enw anifail arall cyn i’r person gyda’r balþn ei
“clatsio.” Os ydyw’n derbyn “clats” cyn galw
enw, mae’n newid lle gyda’r “clatsiwr.” Cewch
ailadrodd y gêm gydag enwau pysgod ac
adar. Esboniwch y byddwn yn clywed hanes
Duw yn creu’r holl greaduriaid rhyfeddol ar
ddechrau’r byd.

4. Cwis hadau
Bydd angen amrywiaeth o hadau arnoch;
hadau ffrwythau, coed, llysiau, gydag enwau’r
planhigion wedi’u hysgrifennu ar wahân. Bydd

pob plentyn/pâr/grþp angen papur a phen
ysgrifennu i gofnodi’u hatebion.

Gosodwch yr hadau (wedi’u rhifo) a’r enwau,
o flaen y plant gan ofyn iddynt gysylltu’r hedyn
â’r enw cywir. Rhowch yr atebion cywir gyda
gwobr fechan i’r enillydd/wyr.

Trafodwch yr amrywiaeth eang o fwydydd
sydd gennym a pha mor rhyfeddol yw’r
planhigion yn cynhyrchu hadau er mwyn
cenhedlu. Efallai, hoffech chi blannu hadau
gyda’r grþp neu ddangos rhywbeth sydd wedi
tyfu o hedyn yn eich gardd.

Esboniwch y byddwn yn clywed hanes Duw
yn creu’r holl blanhigion ar ddechrau’r byd.
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Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio un o’r
llyfrau yn y Rhestr Adnoddau ac wedyn
dewiswch un o’r syniadau canlynol i
atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. Neu,
defnyddiwch un o’r syniadau canlynol wrth i
chi adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun.

1. Llinell amser
Bydd angen y llinell amser arnoch, Beibl i
bawb/pob pâr, copi o Atodiad 3 Cylch Amser.
Edrychwch ar y llun cyntaf sydd ar y llinell
amser. Gofynnwch i’r plant ddychmygu eu bod
yn mynd yn ôl mewn amser at ddechrau’r byd.
Y peth cyntaf i’w ddileu o’r llun yw’r lluniau sy’n
gysylltiedig â hanes arch Noa, does dim enfys,
dim anifeiliaid, dim arch – dim ond y môr sydd
yno.

Wedyn, mae’n rhaid tynnu y llun o’r ddau ddyn
yn ymladd, a’r neidr a demtiodd Efa i fod yn
anufudd i Dduw. Wrth fynd yn ôl mewn amser,
mae’n rhaid dileu’r anifeiliaid a’r bobl, y sêr, y
lleuad a’r haul o’r awyr. Nesaf, mae’n rhaid
cael gwared o’r coed a’r planhigion, a hyd yn
oed y tir. Beth sydd ar ôl? Dim ond dþr, un
golau clir, llachar, ac Ysbryd Duw yn symud
dros y dþr. Tynnwn ymaith y golau a beth sydd
ar ôl? Dim byd. Dim ond Duw. Ydyn ni’n gallu
dychmygu’r peth?

Gofynnwch i’r plant i ddod o hyd i lyfr Genesis
yn y Beibl. Esboniwch bod y gair Genesis yn
golygu “dechreadau” felly dyma gliw iddynt.
Darllenwch yr adnodau canlynol gyda’r plant
gan drafod beth sy’n digwydd ar bob diwrnod.
Llenwch ‘Atodiad 3 Cylch Amser’ wrth fynd
ymlaen - gall y plant ei lenwi drwy dynnu
lluniau yn eu tro.

Adnodau 1-5: Duw yn creu goleuni

Adnodau 6-8: Duw yn creu’r awyr ar wahân
i’r môr

Adnodau 9-11: Duw yn creu’r tir a’r planhigion

Adnodau 14-16: Duw yn creu’r haul, lloer a’r
sêr

Adnod 20: Duw yn creu’r pysgod a’r adar

Adnodau 24,26: Duw yn creu’r anifeiliaid a
phobl

Pennod 2:2 - Duw yn gorffwys

Gofynnwch i’r plant i edrych ar ddiwedd
adnodau 10,12,18,25 i weld beth
ddywedodd Duw am yr hyn a grëwyd. Ydy’r
plant yn cytuno bod yr hyn a greodd Duw yn
dda iawn?

Cymhwyso a dysgu’r adnod, gweler drosodd.
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2. Llenwi pocedi
O flaen llaw, bydd angen i chi baratoi saith
“poced” wedi’u gosod ar gefndir (gweler
Atodiad 2) a lluniau i’w llenwi. Mae yna luniau
i’r plant eu lliwio ar y CDd, neu cewch dorri
lluniau o gylchgronau (cofiwch gynnwys
siapiau i’w lliwio yn ddu a siapiau gwyn ar
gyfer y diwrnod cyntaf, a’r gair “gorffwys”/
lluniau o bobl yn cysgu, ar gyfer y seithfed
dydd).

Bydd angen i chi dreulio amser gyda’r plant
yn paratoi’r lluniau cyn cyflwyno’r stori.
Edrychwch ar y pocedi gan sylwi bod pob un
yn wag. Dyma’n union sut oedd ein byd ar y
cychwyn – yn wag – doedd dim byd yn bodoli,
dim ond Duw. Esboniwch sut y bu i Dduw
greu’r golau yn gyntaf a bod Duw yn meddwl
bod y golau yn edrych yn dda. Gofynnwch i’r
plant ddewis lluniau i’w rhoi yn y boced gyntaf
(siapiau du a gwyn). Parhewch i adrodd yr
hanes, gan ddewis y lluniau perthnasol ar
gyfer pob dydd a’u gosod yn y pocedi.
Dywedwch ar ôl bob dydd, “A gwelodd Duw
ei fod yn dda.” Pwysleisiwch pa mor hapus a
bodlon yr oedd Duw gyda’i waith o greu.

Cymhwyso a dysgu’r adnod.

Cymhwyso
Bydd angen ffedog, powlen, llwy a thun cacen
arnoch.

Gwisgwch y ffedog gan esbonio wrth y plant
eich bod yn bwriadu gwneud cacen iddynt
heddiw. Cymerwch y fowlen a’r llwy a
meimiwch gwneud cacen, gan esbonio wrth
fynd ymlaen, e.e. “Yn gyntaf, dwi angen
cymysgu’r siwgr a’r menyn, ew, mae hyn yn
cymryd tipyn o amser ac ymdrech. Nesaf,

dwi’n ychwanegu’r blawd a’r wyau - tipyn
bach ar y tro, cofiwch. Wedyn, ychydig o
ddþr, cyn rhoi’r gymysgedd  yn y tun ac yna’i
bobi am hanner awr.”

Trafodwch gyda’r plant ei bod hi’n amhosibl
gwneud cacen heb y cynhwysion go iawn!
Ond, mae’r Beibl yn esbonio bod Duw wedi
creu’r byd o ddim. Doedd gan Dduw ddim
cynhwysion - roedd E’n gallu creu’r byd o
ddim byd oherwydd Duw rhyfeddol a
phwerus yw Ef.

Byddwch yn barod i ateb cwestiynau’r plant
am hanes y creu. Yn y pen draw, does dim
modd i ni ddeall popeth am Dduw, oherwydd
creaduriaid amherffaith ydym. Mae derbyn
Gair Duw a’i gynnwys yn fater o ffydd. Does
dim byd o’i le mewn dweud wrth y plant nad
ydym yn gallu deall yn iawn sut greodd Duw
y byd ond ein bod yn credu bod y Beibl yn
dweud y gwir bob amser.
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1. Crysau-T y Creu

Gweler Atodiad 2

Bydd angen crys-T gwyn arnoch ar gyfer bob
plentyn – bydd un rhad yn gweud y tro yn
iawn, pinnau ffelt a rhestr digwyddiadau
hanes y creu o ‘Cyflwyno’r Stori 1’.
Naill ai,
Gadewch i’r plant ddewis un o ddiwrnodau’r
creu i’w bortreadu ar y crys-T,

Neu,
Gall y plant dynnu lluniau o bob dydd mewn
cylch sydd wedi’i rannu yn saith darn (un ar
gyfer pob diwrnod).

Neu,
Gallwch ddefnyddio saith crys-T yn unig, un
ar gyfer pob diwrnod o’r hanes, gyda’r plant
yn portreadu digwyddiadau y diwrnod hwnnw
yn unig. Gallwch ddefnyddio’r crysau i greu
murlun.

2. Pocedi’r Creu

Gweler ‘Atodiad 2’.

Bydd angen darn o gerdyn A3 arnoch ar
gyfer pob plentyn, sgwariau o bapur lliw 5cm
x 5cm i wneud pocedi, lluniau i’w lliwio/torri
allan o’r CDd neu gylchgronau. Mae’r plant
yn creu’r cymorth gweledol o ‘Cyflwyno Stori
2’ iddyn nhw eu hunain.
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Dysgu Adnod
Bydd angen Beibl arnoch, yr adnod wedi’i hysgrifennu, a phêl
feddal.
Gofynnwch i un o’r plant i chwilio am lyfr Genesis – os bydd
angen cliw, dywedwch mai ystyr y gair Genesis ydy
“dechreuadau.” Wedyn, chwiliwch am bennod 1 ac adnod 31
a’i darllen.
Dywedwch y gair cyntaf o’r adnod a thaflwch y bêl at un o’r
plant. Mae’r plentyn hwnnw i ailadrodd y gair a thaflu’r bêl yn
ôl atoch. Dywedwch yr ail air o’r adnod a thaflu’r bêl at blentyn
arall. Mae’r plentyn hwnnw yn ailadrodd y gair a thaflu’r bêl yn
ôl atoch. Parhewch nes eich bod wedi adrodd yr adnod sawl
gwaith. Wedyn, gadewch i’r plant daflu’r bêl at ei gilydd, gyda’r
plentyn sy’n debyn y bêl yn adrodd y gair nesaf o’r adnod.

Cwis
Defnyddiwch y daflen cwis. Bydd angen bocs esgidiau arnoch
gyda 12 twll yn y caead. Torrwch 12 darn o gortyn/gwlân o
hyd gwahanol a’u gosod i mewn yn y bocs gyda thamaid o
gortyn yn dangos trwy bob twll. Gofalwch bod y darnau sydd
yn y golwg i gyd yr un hyd.
Rhannwch y plant yn dimoedd a gofynnwch y cwestiynau
iddynt bob yn ail. Os atebant yn gywir, cânt ddewis darn o
gortyn o’r bocs. Mae’r darnau sy’n cael eu hennill yn cael eu
gosod at ei gilydd a’r tîm gyda’r llinell hiraf yn ennill.

Gemau
‘Corneli Cas’

Bydd angen dîs arnoch.
Dewis pedwar categori o’r hanes, e.e. 4 math o adar, 4 anifail,
4 llysieuyn – un ar gyfer pob cornel o’r ystafell a labelu’r corneli
gyda’r enw a rhif 1,2,3 neu 4. Gofynnwch i’r plant symud o
amgylch yr ystafell cyn galw “Corneli.” Mae’r plant yn rhedeg
at gornel ac aros yno tra byddwch yn cyfrif i 5 yn uchel. Taflwch
y dîs. Bydd pwy bynnag sydd yn y gornel o’r rhif a daflwyd,
allan o’r gêm. Os teflir rhif 5 neu 6, mae pawb yn ail ymuno yn
y gêm. Chwaraewch nes bod un plentyn ar ôl neu am gyfnod,
cyn newid y categori.

‘Clatsio’r creadur!’
Gweler yr adran Cyflwyno’r Thema

Gweddïau
Bydd angen pump cerdyn
arnoch gydag un o’r
synhwyrau wedi’i
ysgrifennu arno.

Gofynnwch i’r plant
gymryd cerdyn, un ar y tro,
ac i feddwl am rywbeth a
greodd Duw i gyd-fynd â’r
synnwyr hwnnw. Wedyn,
gofynnwch iddynt ddweud
gweddi o ddiolch i Dduw
amdano, e.e. Diolch Dduw
am yr adar, dwi wrth fy
modd yn eu clywed yn
canu.
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DRAMA

AMSERLEN

1. Darlleniad dramatig (drosodd)

2. Meim “Hanes y Creu”
gan ddefnyddio y Beibl Bach i Blant, hanes 1
“Dechrau’r Byd.”

Nid oes angen unrhyw “props” ar gyfer y
meim, ond byddai dau ddarn hir o ddefnydd
(un lliw glas tywyll a’r llall o las golau) yn
effeithiol i’w ddefnyddio ar gyfer y môr a’r awyr.
Bydd angen darn o gerddoriaeth addas.
Rhennir yr hanes o’r llyfr i’r golygfeydd
canlynol:

Golygfa 1 - Tudalen 10,11;

Golygfa 2 - Tudalen 13 at “Ac roedd hynny’n
dda hefyd.” Os defnyddir y defnydd, rhowch
un plentyn ar bob pen i ysgwyd y defnydd glas
tywyll yn ysgafn i greu tonnau’r môr a’r
defnydd glas golau yn awyr yn sibrwd

uwchben. Neu, gall y plant greu tonnau’r môr
gyda’u breichiau.

Golygfa 3 - Gweddill tudalen 13. Mae’r
“tonnau” yn gostegu ac mae’r planhigion yn
“tyfu”;

Golygfa 4 - Tudalen 14, 15;

Golygfa 5 - Tudalen 16,17;

Golygfa 6 - Tudalen 18;

Trafodwch pob golygfa gyda’r plant i
ddechrau, gan geisio eu hawgrymiadau ar
gyfer y meim, cyn defnyddio’r darlleniad a’r
gerddoriaeth. Dechreuwch a gorffennwch
gyda’r plant yn gorwedd ar y llawr.

Wythnos 1 -
Cyflwyno’r Thema 1,
Cyflwyno’r Stori 1,
Dysgu’r adnod,
Gêm

Wythnos 2 -
Cyflwyno’r Thema 2/3,
Crefft,
Gweddi

Wythnos 3 -
Cyflwyno’r Thema 4,
Drama,
Gêm
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Darlleniad dramatig: Y Creu

Criw: (sibrwd yn cynyddu) Y creu. Y creu. Y creu. Y creu. Y creu. Y creu.
Llais 1: Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a’r ddaear.
Criw: Nefoedd a daear. Nefoedd a daear.
Llais 2: Dywedodd  Duw, ‘Rhaid i mi wneud golau’, a bu golau.
Criw: Golau. Golau. Golau.
Llais 3: Dywedodd Duw fod y golau yn dda a gwahanodd y golau oddi wrth y tywyllwch.
Llais 4: Galwodd Duw y golau yn ‘DDYDD’ a’r tywyllwch yn ‘NOS’.
Criw: Tywyllwch a Nos.  Tywyllwch a Nos.
Llais 5: Ac roedd hwyr a bore y dydd cyntaf.
Llais 1: A dywedodd  Duw, ‘Rhaid i mi wneud ffurfafen i wahanu dþr oddi wrth ddþr.
Llais 2: A gwnaeth Duw y ffurfafen i wahanu y dþr islaw a’r dþr uwchben, a galwodd y ffurfafen –

‘YR AWYR’.
Criw: Yr Awyr. Yr Awyr. Yr Awyr.
Llais 5: Ac roedd hwyr a bore, yr ail ddydd.
Llais 1: Dywedodd Duw , ‘Rhaid i mi wneud i’r dþr o dan yr awyr gasglu i un lle er mwyn i dir sych

ymddangos.
Llais 2: Galwodd Duw y tir sych yn ‘DDAEAR’ a’r dþr yn ’FÔR’.
Criw: Daear a  Môr. Daear a Môr.
Llais 3: Yna dywedodd Duw, ‘Rhaid i mi wneud i blanhigion dyfu’,
Llais 4: Gwair, perlysiau a llysiau’n dwyn had,
Llais 3: Coed yn dwyn ffrwythau, pob math o blanhigion.
Criw: Gwelodd Duw fod hyn yn dda.
Llais 5: Ac roedd hwyr a bore, y trydydd dydd.
Llais 1: Dywedodd Duw, ‘Rhaid i mi wneud goleuadau yn yr awyr i wahanu’r dydd oddi wrth y nos

ac i arwyddo’r tymhorau, y dyddiau a’r blynyddoedd.
Llais 2: Gwnaeth Duw y ddau olau mawr; un i ddisgleirio yn y dydd a’r llall i ddisgleirio yn y nos, a

gwnaeth y sêr hefyd.
Criw: Haul, lleuad a sêr. Haul, lleuad a sêr.
Llais 5: Ac roedd hwyr a bore, y pedwerydd  dydd.
Llais 1: Dywedodd Duw, ‘Rhaid i mi wneud i’r moroedd ferwi gan bysgod ac i adar hedfan drwy’r

awyr.
Llais 2: Creodd Duw y morfilod mawr a holl greaduriaid byw y môr.
Criw: Pysgod, adar, morfilod y môr. Pysgod, adar, morfilod y môr.
Llais 5: Ac roedd hwyr a bore, y pumed dydd.
Llais 1: Dywedodd Duw, “Rhaid i mi wneud creaduriaid byw i gerdded y ddaear; anifeiliaid,

ymlusgiad a bwystfilod gwyllt”.
Criw: Anifeiliaid, ymlusgiaid a bwystfilod gwyllt. Anifeiliaid, ymlusgiaid a bwystfilod gwyllt.
Llais 2: Roedd Duw wrth ei fodd gyda’r byd hardd roedd wedi’i greu. Ond roedd yn gwybod fod

rhan orau ei greadigaeth eto i’w chreu.
Llais 1: ‘Rhaid i mi greu pobl yn awr’, meddai  Duw. ‘Byddant yn gallu meddwl, ac yn gallu fy

adnabod a’m caru i, ac fe gânt ofalu am fy myd a chadw trefn arno’.
Llais 2: Creodd Duw y dyn, Adda. Ond er bod digon o anifeiliaid o’i gwmpas, roedd Adda’n unig.
Llais 1: Felly creodd Duw y wraig Efa yn gwmni iddo.
Criw : Adda ac Efa. Adda ac Efa.
Llais 5: Ac roedd hwyr a bore, y chweched dydd.
Llais 1: Felly gorffennwyd y gwaith o greu a gorffwysodd Duw ar y seithfed dydd.
Llais 2: Bendithiodd Duw y seithfed dydd i’w sancteiddio – yn ddiwrnod iddo ef.
Criw: (lleisiau cryf yn distewi) Y creu. Y creu. Y creu. Y creu. Y creu. Y creu.
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Taflen Gwis
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

1. Pwy greodd y byd?

2. Sut le oedd yno cyn i Dduw ddechrau ar ei
waith o greu?

3. Beth oedd y peth cyntaf i Dduw ei greu?

4. Beth wnaeth Duw gyda’r dþr?

5. Enwch bedwar peth y mae planhigion yn eu
rhoi i ni i’w bwyta.

6. Beth greodd Duw i roi goleuni yn y nos?

7. Beth greodd Duw i hedfan yn yr awyr?

8. Beth yw’r enw ar greaduriaid sy’n byw ar y tir?

9. Beth arall greodd Duw i fyw ar y ddaear?

10. Beth fyddai gwaith y bobl greodd Duw?

11. Beth ddywedodd Duw bob tro yr edrychodd ar
y pethau yr oedd wedi eu creu?

12. Beth wnaeth Duw ar ôl creu popeth?

Atebion

1. Duw, 2. Tywyll a gwag, 3. Goleuni, 4. Ei wahanu gan roi peth dþr yn y cymylau a pheth ar wyneb y
ddaear, 5. Ffrwyth, cnau, hadau a dail, 6. Y lleuad a’r sêr, 7. Adar, 8. Anifeiliaid, 9. Pobl, 10. Gofalu am
y ddaear, 11. Da iawn, 12. Gorffwys.
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Taflen 4
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

Mae Duw yn llawn o syniadau da!
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Taflen 5
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

Llun i’w liwio – ‘Adda ac Efa yn yr ardd’
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Taflen 7
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

Llun i’w liwio – ‘Adda ac Efa yn yr ardd’
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Geiriau:
ADAR ADDA ANIFEILIAID DAEAR

DUW DYDD EFA GOLEUNI

HAUL MOROEDD NOS PLANHIGION

PYSGOD SEREN TIR TYWYLLWCH
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Wythnos 1: Genesis 1 -
Duw’r Creawdwr

Yr wythnos hon, byddwn yn treulio amser yn
ystyried yr hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud am
Dduw’r Creawdwr. Rydym yn ymwybodol fod y
bobl ifanc yn cael eu dysgu am ddamcaniaeth
esblygiad, mewn ffordd sy’n awgrymu mai
dyma’r gwir am ddechrau’r bydysawd a
datblygiad bywyd. Nid ein bwriad yn y gwersi
hyn yw gwrthbrofi’r ddamcaniaeth am esblygiad,
nac ychwaith i osgoi trafodaeth ar y mater. Mae’r
Atodiadau perthynol yn cynnig atebion i rai o’r
cwestiynau mwya cyffredin a ofynnir, ac efallai
yr hoffech dreulio ychydig o amser yn edrych ar
y rhain gyda’r dosbarth.

Mae hyd yn oed yr ieuenctid sy’n derbyn yr
adroddiad Beiblaidd am hanes y creu yn
debygol o ddarganfod anawsterau i’w ffydd
gyda’r drafodaeth o amgylch y creu/esblygiad.
Yn y pen draw, mae ein barn bersonol yn un
sy’n perthyn i’n hargyhoeddiad, i’n ffydd; rydym
yn derbyn drwy ffydd fod Gair Duw yn cynnig
cofnod o’r creu, wrth gydnabod â Paul, na all
ein gwybodaeth ni ond fod yn rhannol ar y gorau.
Dim ond pan welwn Iesu wyneb yn wyneb y
byddwn yn meddu gwybod a deall cyflawn. (1
Corinthiaid 13:12)

Cyflwyno’r Thema:

1. ‘Mini Olympics’
Bydd angen oriawr amseru, rhaff sgipio a thâp
mesur arnoch.

Amcanion
I ddarganfod beth yw dysgeidiaeth y Beibl am Dduw, y Creawdwr,
I ystyried yr oblygiadau o’r ddysgeidiaeth, ein bod wedi ein creu ar ddelw
Duw,
I drafod yr angen i ofalu am fyd Duw yn sgil dyfodiad pechod a marwolaeth i’r
byd.

Gofynnwch i’r bobl ifanc i gyflawni’r tasgau
canlynol (gall y bobl ifanc i gyd gymryd rhan,
neu wirfoddolwyr yn unig):

Sawl naid y gellir eu gwneud dros raff sgipio
mewn munud?
(Record y byd = 180)

Sawl “push-up” mewn munud?
(Record y byd = 124)

Sawl ‘sgwat’ mewn munud?
(Record y byd = 78)

Pa mor hir y gallant neidio (heb redeg)?
(Record y byd = 3.71 metr)

Pa mor bell y gallant gerdded yn ôl mewn 10
eiliad?
(Record y byd = 18 metr)

Ar ôl gorffen y tasgau, cymharwch eich
cyflawniadau gyda’r recordiau byd.
Pwysleisiwch, er ein bod yn gallu cyflawni
rhyfeddodau fel pobl, mae llawer o bethau nad
ydym yn gallu eu cyflawni. Mae’r Beibl yn ein
dysgu bod gan Dduw’r gallu i gyflawni popeth,
hyd yn oed creu byd o ddim! Does dim mwy
rhyfeddol na hynny!

2. ‘Ffeithiau Rhyfeddol’
Naill ai,

Dangoswch y cyflwyniad PowerPoint i’r grþp o’r
CDd gan ofyn y cwestiynau canlynol,
 neu,
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Darllenwch y “ffeithiau” canlynol gan ofyn i’r grþp
os ydynt yn wir ai peidio.

1. Dydy cangarþ ddim yn gallu cerdded yn ôl.
Gwir.

2. Mae gan gamelod tri o eiliau.
Gwir.

3. Mae cof pysgodyn aur yn para am 5 eiliad.
Gau – 3 eiliad.

4. Mae patrwm pob sebra yr un fath.
Gau.

5. Mae llygad estrys yn fwy na’r ymennydd.
Gwir.

6. Dydy malwod ddim yn cysgu.
Gau. Mae rhai yn cysgu hyd at dair blynedd.

7. Mae asynnod yn lladd mwy o bobl na
damweiniau awyrennau.
Gwir.

Trafodwch pa mor rhyfeddol yw ein byd. Efallai
bydd gan y bobl ifanc ryw ffeithiau rhyfeddol i’w
rhannu hefyd. Esboniwch ein bod yn ystyried
heddiw yr hyn y mae’r Beibl yn ei ddysgu inni
am ddechrau’r byd.

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Beiblau, copi o ‘Atodiad 5’ wedi’i
chwyddo (os yn bosibl) a chopi o’Atodiad 4’,
gyda’r adnodau wedi’u torri yn barod arnoch.
Gosodwch ‘Atodiad 5’ a’r holl adnodau o flaen y
grþp. Gofynnwch i’r grþp pa adnodau sy’n
cyfateb i: 1. Dduw’r Tad, 2. Iesu 3. Ysbryd Glân?
Gosodwch yr adnodau ar/wrth y darn perthnasol
o’r glôb.

Genesis 1:1/ Salm 102:25 / Actau 14:15 - Duw
greodd y nefoedd a’r ddaear.

Ioan 1:1-4 (esboniwch wrth y bobl ifanc mai Iesu
yw’r “Gair” ac wedyn darllenwch yr adnodau

gydag enw Iesu yn lle’r gair “Gair”) /Colosiaid
1:15-17 - roedd Iesu, Duw’r Mab, gyda Duw ar
y dechrau a thrwy Iesu y crëwyd popeth. Cafodd
popeth eu creu er mwyn Iesu.

Genesis 1:2 / Job 33:4 - Roedd Ysbryd Duw yn
bresennol ar y dechrau hefyd ac yn gyfrifol am
greu/roi bywyd.

Duw sy’n cynnal y greadigaeth - Mathew 5:43-
45 a Hebreaid 1:3, ac yn gofalu amdano –
Mathew 6:25-34

Cymhwyso

Defnyddiwch y daflen “Sut yn y byd…”

Trafodwch y syniadau sydd ar y daflen.

Edrychwch ar y daflen “Cwestiynau,” os oes gan
y bobl ifanc gwestiynau am esblygiad. Mae’r
daflen wedi ei pharatoi gan Clyde Briggs, cyn
athro gwyddoniaeth.

Peidiwch â bod ofn cydnabod eich dealltwriaeth
gyfyng yn y maes. Edrychwch ar 1 Corinthiaid
13:12 gyda’r bobl ifanc - does dim posib’ i ni
ddeall y cwbl oherwydd pobl amherffaith ydym!

Gweddïau
Gweddïau sy’n gwneud synnwyr.
Paratowch amrywiaeth o eitemau i ddangos i’r
grþp gan gynnwys pethau sy’n dda i’w harogli,
i’w teimlo, i’w clywed, i edrych arnynt, i’w blasu.
Dangoswch yr eitemau i’r grþp gan ofyn iddynt
beth sy’n eu cysylltu - maent yn apelio i’r pum
synnwyr.

Esboniwch fod y byd yn llawn o ryfeddodau -
beth all y grþp awgrymu? Defnyddiwch yr
eitemau fel sbardun i’ch gweddïau. Gadewch i
bob person weddïo, gan ddiolch i Dduw am
eitem o’i dewis sy’n apelio at un o’r synhwyrau
yn benodol, e.e. ‘Diolch Dduw am arogl bara
ffres.’
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Gweithgarwch ychwanegol

Gem: “Clatsio’r Creadur”
Bydd angen dau neu dri balþn hir, wedi’u
chwythu arnoch.

Gosodwch y bobl ifanc i sefyll mewn cylch, pob
un ag enw anifail gwahanol. Gofynnwch am
wirfoddolwr i sefyll yn y canol yn dal un o’r
balwnau. Galwch enw un o’r anifeiliaid. Mae’r
“anifail” hwnnw yn ceisio galw enw anifail arall
cyn i’r person gyda’r balþn ei “clatsio.” Os yw’n
derbyn “clats” cyn galw enw, mae’n newid lle
gyda’r “clatsiwr.” Cewch ailadrodd y gêm gydag
enwau pysgod ac adar. Esboniwch y byddwn
yn clywed hanes Duw yn creu’r holl greaduriaid
rhyfeddol ar ddechrau’r byd.

Wythnos 2: Genesis 2 -
Ar Ddelw Duw

Pam yda ni yma? Be’ ’di pwrpas bywyd? Yr
wythnos hon, byddwn yn ceisio ateb y
cwestiynau sylfaenol hyn drwy ystyried hanes
Duw yn creu Adda ac Efa. Mae credu bod Duw
wedi ein creu yn rhoi pwrpas i’n bodolaeth ar y
ddaear, sef, i gael perthynas ag Ef a gofalu am
Ei fyd. Mae’r ffaith ein bod wedi cael ein creu ar
ddelw Duw yn rhoi gwerth amhrisiadwy arnom
fel dynoliaeth - gwerth a ddylai esgor ar hunan
barch ynom fel unigolion ac ar gonsýrn a
chyfrifoldeb dros eraill.

Cyflwyno’r thema:

1. Barod i greu?

Rhowch gyfle i’r bobl ifanc i ddangos eu hochr
creadigol! Dyma rai awgrymiadau:

Creu rhywbeth o lego

Tynnu llun/cartþn o rywun yn y grþp

Creu rhywbeth o bapur – cofiwch yr “eliffant”
origami!

Ysgrifennu cerdd/limrig am ddigwyddiad
diweddar

Paratoi brechdan ddiddorol (bydd angen
darparu cynhwysion)

Paratoi dawns/meim i gân (eto, bydd angen
darparu cerdd)

2. Yn y drych
Gofynnwch am ddau wirfoddolwr i feimio i weddill
y grþp. Rhowch un o’r syniadau canlynol i un
o’r gwirfoddolwyr. Mae’r ail berson yn gorfod
copïo’r meim fel petai’r person cyntaf yn sefyll o
flaen drych. Rhowch wobr fechan i’r person sy’n
dyfalu’r meim yn gywir.

Llenwi bwced gyda dþr a sebon a golchi ffenestri

Tywallt bwyd i bowlen a’i gynhesu mewn
microdon

Dringo i achub cath o goeden a’i chysuro

Bwyta bar o siocled ac yfed can o ddiod

Tynnu esgidiau a gwisgo bþts glaw.

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Beiblau arnoch, pinnau ffelt, rholyn
o bapur leinin a chyfeiriadau’r adnodau canlynol
o Salm 145, bob un ar ddarn bach o bapur
unigol:
Salm 145:3;
145:4;
145:5; 1
45:6;
145:8;
145:9;
145:13;
145:15;
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145:16;
145:17;
145:18;
145:20.

Gofynnwch i un person i orwedd ar y papur fel
bod rhywun yn gallu tynnu llinell o  amgylch siâp
y corff.

Gofynnwch i’r bobl ifanc i feddwl pa dalentau/
sgiliau sydd ganddynt a’u hysgrifennu wrth yr
aelod o’r corff y maen nhw’n ei ddefnyddio, e.e.
mae un person yn mwynhau dawnsio, felly
mae’n nhw’n ysgrifennu’r gair “dawnsio” wrth
draed yr amlinelliad.

Gofynnwch i’r bobl ifanc i ddod o hyd i lyfr
Genesis - os oes angen cliw arnynt, esboniwch
mai ystyr y gair Genesis yw “dechrau.”

Darllenwch bennod 1: 26-31 gyda’ch gilydd.

Beth mae’r adnodau yn eu dweud am bobl?
Ysgrifennwch yr atebion o amgylch y corff.
Adnod 26,27 - wedi’u creu ar ddelw Duw; adnod
26,28 - cawsant gyfrifoldeb dros greadigaeth
Duw; adnod 27 - crëwyd yn ddyn ac yn ddynes;
adnod 28 - roeddent i gael plant a llenwi’r
ddaear; adnod 29 - cawsant lysiau a grawn yn
fwyd gan Dduw.

Dosbarthwch yr adnodau o Salm 145 rhwng y
bobl ifanc. Pa eiriau sy’n cael eu defnyddio yn
yr adnodau i ddisgrifio Duw? Ysgrifennwch y
geiriau yng nghanol y corff.

Trafodwch y tebygrwydd / anhebygrwydd rhwng
Duw a phobl, h.y. ydy pobl yn amlygu’r un
nodweddion cymeriad â Duw - ydy pobl yn dda?
Ydyn nhw’n dangos trugaredd? Ydyn nhw’n
dangos cariad? Tanlinellwch y geiriau sy’n addas
i ddisgrifio Duw a phobl. Trafodwch y geiriau
sydd ar ôl - adnod 3 - mawredd anchwiliadwy;
adnod 5 - ysblander gogoneddus; adnod 8 - araf
i ddigio? Ayyb.

Cymhwyso
Ysgrifennwch y penawdau ar y corff mewn
llythrennau bras.
1. Ar ddelw Duw
= mae’n golygu rhywbeth fel ‘cael stamp Duw
arnom’. Ydych chi wedi clywed pobl yn dweud
“Mae hi’r un ffunud â’i mam”? neu, “Mae e’r un
sbit â’i dad”? Wrth gwrs nid ydym yn golygu bod
y person yn union yr un fath, ond â chanddyn
nhw rhai nodweddion tebyg. Dydyn ni ddim yn
union fel Duw, ond mae gennym rai o’i
nodweddion ef. Bwriad pennaf Duw yw ein
gwneud yn debycach i Iesu, yn y ffordd y
byddwn yn meddwl, yn ymddwyn ac yn siarad.
1 Ioan 3:2.

2. Roedd Duw mewn Perthynas agos ag Adda
ac Efa – roedd yn siarad gyda nhw ac yn treulio
amser gyda nhw. Genesis 1:28; 2:16; 3:8.

3. Un o ddyletswyddau pobl gan Dduw oedd
Llywodraethu dros y greadigaeth, Genesis 1:26.
Mae hyn yn golygu Gofalu am y byd a gweithio
ynddo, Genesis 2:15.

4. Mae cael ein creu ar ddelw Duw yn rhoi Hunan
barch i bob person. Mae bywyd pob unigolyn
yn werthfawr felly.

5. Ysgrifennwch y cwestiwn, “Beth amdanaf i?”
ar siâp y corff a thrafodwch gyda’r bobl ifanc sut
y maent yn teimlo o feddwl ein bod yn debyg i
Dduw? Ydyn nhw’n sylweddoli eu bod nhw mor
werthfawr i Dduw? Ydyn nhw wedi meddwl o’r
blaen eu bod ar y ddaear i ofalu am fyd Duw ac
i gael perthynas ag Ef?

6. Ysgrifennwch y cwestiwn, “Beth am bobl
eraill?” ar siâp y corff. Trafodwch gyda’r bobl
ifanc sut ydym yn trin pobl eraill. Ydyn ni’n cofio
bob amser fod pob person yn arbennig?
Meddyliwch am yr amseroedd yr ydym wedi
dilorni eraill, yn gwneud hwyl am ben rhywun,
bod yn gas wrth rywun, beirniadu eraill yn llym!
Beth am bobl sy’n byw mewn amgylchiadau
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anodd, neu sydd ddim yn cael eu trin gyda
pharch, yn ein gwlad neu dramor?

7. Dylai’r ffaith ein bod wedi ein creu ar ddelw
Duw effeithio ar y ffordd yr ydym yn meddwl am
ein hunain ac am eraill.

Amser Gweddi

Defnyddiwch yr amlinelliad yn gymorth gweledol
i arwain eich gweddïau.

1. Diolchwch i Dduw am ein creu yn bobl mor
arbennig gyda sgiliau a thalentau gwahanol -
rhestrwch y pethau a awgrymwyd gan y grþp.

2. Diolchwch i Dduw am bwy yw Ef – rhestrwch
rai o’r nodweddion o Salm 145.

3. Gofynnwch am gymorth yr Ysbryd Glân i fyw
yn debycach i Iesu Grist, gan ddangos cymeriad
Iesu yn ein bywydau.

4. Gofynnwch am gymorth yr Ysbryd Glân i
werthfawrogi pobl eraill ac i’w trin gyda pharch.

5. Gofynnwch am faddeuant am yr holl
amseroedd yr ydym wedi methu.

Gweithgaredd ychwanegol

1. Gêm “Pictionary”

Gyda phapur  - mae’r bobl ifanc yn cymryd tro i
dynnu llun rhywbeth o fyd natur, neu

Gyda thoes - mae’r bobl ifanc yn cymryd tro i
greu rhywbeth o fyd natur gyda’r toes.

Gosodwch amser penodol ar gyfer bob
ymdrech. Rhowch wobrau i’r sawl sy’n dyfalu’n
gywir. Paratowch restr o flaen llaw, neu gadewch
i’r plant ddewis rhywbeth eu hunain.

Wythnos 3

Yr wythnos hon byddwn yn ystyried yr hyn y
mae’r Beibl yn ei ddweud am ddyfodiad pechod
i’r byd a’r canlyniadau sydd i’w gweld mor glir
o’n cwmpas heddiw.  Byddwn yn clywed am griw
o bobl ifanc sydd yn cymryd eu cyfrifoldeb i
warchod byd rhyfeddol Duw ac i ymladd dros
hawliau trigolion y ddaear o ddifrif. Gyda grþp
‘Chwarae Teg’, Trefor yn dangos y ffordd,
byddwn yn ystyried sut y dylai Cristnogion
ymateb i un o’r problemau mwyaf dyrys a difrifol
sy’n wynebu dyfodol y ddaear, sef ‘newid
hinsawdd’.

Cyflwyno’r thema:

1. Be’ di’r broblem?
Edrychwch ar y llun yn ‘Atodiad 6’. Faint o
enghreifftiau o ymddygiad anghyfrifol sydd i’w
gweld yn y llun?

2. Y Da, y drwg a’r dwl!
Naill ai
Gofynnwch i un gwirfoddolwr ar y tro i feimio un
o’r dyfeisiadau canlynol: “cling film,” “dental
floss,” “contact lenses,” agorwr tuniau,
deinameit, dryll,  graffiti.
Neu,
Os yw’n bosibl, dangoswch ddarn o raglen
“America’s Inventions” sydd ar gael ar ‘You
Tube’. Maen nhw’n ddigri iawn, iawn!

Beth sydd gan y Beibl i’w ddweud?

1. Edrychwch ar amlinelliad y corff a grëwyd yn
ystod y wers wythnos diwethaf. Ydi’r grþp yn
cofio’r ddau beth a ddywed y Beibl am bwrpas
a rôl pobl ar y ddaear? Pwysleisiwch nad ydym
wedi gwneud job dda o edrych ar ôl y byd.
Cyfeiriwch yn ôl at ‘Atodiad 6’ a gofynnwch i’r
plant pa broblemau eraill y maent yn ymwybodol
ohonynt.
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Gofynnwch i’r bobl ifanc i ddarllen hanes Adda
ac Efa yn Genesis 3:1-3. Drwy anufudd-dod
Adda ac Efa, daeth pechod i’r byd a thorrwyd
perthynas Duw â phobl. Ychwanegwch galon
ddu i’r corff.

Darllenwch adnodau 16 – 19 am restr o
ganlyniadau pechod.

Ond, mae’r Beibl yn esbonio sut y gallwn gael
perthynas â Duw eto, a hynny trwy gredu yn
Iesu, Mab Duw a rhoi ein bywydau iddo.
Mae’r Beibl hefyd yn esbonio y bydd Duw yn
creu daear newydd rhyw ddydd. (Datguddiad
21:1)

Yn y cyfamser mae gennym gyfrifoldebau dros
y ddaear, i’w gwarchod a’i rheoli’n ddoeth. Mae
gennym hefyd, gyfrifoldebau dros bobl eraill,
pobl sydd â stamp Duw arnynt, bob un.

2. Ar y dudalen “Mwy o Chwarae Teg, plîs” cawn
hanes criw o bobl ifanc o Drefor, Arfon, sydd am
ddangos yr hyn y maent wedi bod yn ei wneud
yn ddiweddar wrth iddynt ystyried y broblem o
newid hinsawdd. Darllenwch eu hanes a
thrafodwch sut y dylech ymateb, fel unigolion
ac fel grþp.
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Atodiad 1
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2
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Atodiad 2
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2
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Atodiad 3
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2
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Atodiad 4
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2
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Atodiad 5
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2
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Atodiad 6
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2
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Yn ystod y gwasanaeth, caiff y plant a’r bobl ifanc gyfle i gymryd rhan ond bydd angen paratoi o flaen
llaw, gyda phob dosbarth/grþp yn gyfrifol am gyflwyno un o’r adrannau canlynol. Braslun o’r cyflwyniad
yn unig sy’n cael ei gynnwys – cewch drafod cynnwys y cyflwyniad gyda’r plant a’r bobl ifanc, gan
ddefnyddio eu syniadau a’u hawgrymiadau nhw.

Efallai yr hoffech ganu cân ar ôl pob cyflwyniad. Beth am addasu cân neu benillion o gân gyfarwydd
ar gyfer pob eitem?

Plant Iau:
Adrodd y rhigwm o’r gwersi ac ail ffurffio’r cymorth gweledol/murlun. Cân.

Plant Cynradd:
1. Cyflwyniad “Diolch am anifeiliaid”
Gofynnwch i’r plant pa anifeiliaid anwes sydd ganddynt. Cânt adrodd brawddeg am eu hanifail neu
am anifail y byddent yn hoffi ei gael, e.e. “Mae gennym ddwy gath, Stinky a Stinkette. Maen nhw’n
hoffi chwarae gyda fi. Diolch Dduw amdanyn nhw.” Byddai’n syniad gofyn i’r plant i dynnu llun anifail
o’i dewis neu i ddod â llun ohono gyda nhw.

2. Cyflwyniad “Diolch am y wlad”
Trafodwch pa bethau y mae’r plant yn hoffi eu gwneud wrth fynd am dro yn y wlad, e.e. cael picnic,
chwarae gemau, cerdded mynyddoedd. Byddai’n syniad iddynt wisgo mewn dillad perthnasol, gyda
‘rucksack’, map a chwmpawd, bocs picnic ayyb. Eto, gofynnwch am eu syniadau ar gyfer brawddegau,
e.e. “Rydw i’n hoffi mynd am dro i’r mynydd gyda fy nheulu. Mae’n bwysig cofio map a chwmpawd
rhag ofn inni fynd ar goll.”

3. Cyflwyniad “Diolch am y môr”
Trafodwch y gwahanol bethau y gellir eu gwneud ar lan y môr. Gofynnwch i’r plant am eu syniadau
ar gyfer brawddegau, e.e. “Mae’n hwyl cael mynd i lan y môr. Dwi’n hoffi adeiladu castell tywod.”
Gofynnwch i’r plant i ddod â’r eitemau perthnasol gyda nhw ac i wisgo dillad glan môr, e.e. sbectol
haul/het haul ayyb.

4. Cyflwyniad “Diolch am y dref/ddinas”
Trafodwch y gwahanol bethau sydd i’w gwneud yn y dref/ddinas. Gadewch iddynt rannu eu profiadau
o ymweld â’r sinema, amgueddfa, mynychu cyngerdd, mynd o amgylch siopau, oriel ayyb.
Ysgrifennwch frawddegau sy’n adlewyrchu eu profiadau, e.e. “Haf diwethaf, aethom i Gaerdydd i
aros gydag Anti Glenna. Aethon ni i’r amgueddfa. Gwelais sgerbwd deinosor yno – roedd o’n anferthol!”
Unwaith eto, gadewch i’r plant dynnu llun neu ddod â lluniau i’w dangos i’r gynulleidfa.

Pobl ifanc
Sgets: ‘Darganfod y Dyfeiswyr!’

Byd rhyfeddol Duw
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Gwasanaeth Teuluol
Dechrau’r Byd: Genesis 1 a 2

Cyflwyniad:    Y Da,  Y Drwg a’r Dwl!

Y Dwl – dyfeisiadau o’r sgets.
Trafodwch rhai o’r dyfeisiadau gyda’r gynulleidfa. Beth yw eu barn amdanynt?

Y Da – dyfeisiadau defnyddiol.
Casglwch amrywiaeth o eitemau cyfarwydd a defnyddiol mewn bag, e.e. dental floss, cling film, eli
gwallt, ‘contact lenses’, tâp-selo. Trafodwch pa mor glyfar y mae pobl i feddwl am ddyfeisiadau sydd
mor ddefnyddiol.

Y Drwg – dyfeisiadau niweidiol.
Dangoswch luniau i’r cynulleidfa (o’r CDd) neu trafodwch rhai dyfeisiadau sydd wedi creu poen a
phroblemau. Dydy pobl ddim bob amser yn defnyddio eu gallu er lles a daioni eraill.

Edrychwch ar y llun “Difetha byd Rhyfeddol Duw”, Atodiad 6 neu o’r CD – gallwch ei argraffu ar gyfer
taflunydd neu ei ddangos i’r gynulleidfa. Mae’r llun yn dangos llawer o wahanol esiamplau o sut mae
pobl yn difetha byd Duw. Faint allwch chi eu gweld?

Cyflwyniad:  (Gan y pobl ifanc)

Beth sy’n digwydd yn y byd?
Naill ai,
Ysgrifennwch sgript gyda’r bobl ifanc am hanes grþp Trefor,
Neu,
Defnyddiwch y Cyflwyniad PowerPoint, “Beth sy’n digwydd yn y byd” sydd ar y CDd. Cewch ddangos
y sleidiau tra bod y bobl ifanc yn darllen y sgript.

Ein cyfrifoldeb
Bydd y bobl ifanc yn ymwybodol o wahanol ymgyrchoedd i annog pobl i fod yn fwy “gwyrdd.” Gadewch
iddynt gyflwyo eu syniadau i’r gynulleidfa.

Gweddïau
Arwain y gynulleidfa mewn amser o weddi fel a ganlyn, gan roi cyfle i bobl i weddïo’n dawel rhwng
pob rhan. Efallai yr hoffech chi wahodd aelodau o’r gynulleidfa i baratoi gweddïau o flaen llaw,

Gweddïau o ddiolch – am harddwch byd natur a daioni Duw,
Gweddïau o gyffes – am anharddu byd Duw, bod yn wastraffus, yn farus, yn hunanol,
Gweddïau am gymorth ac arweiniad - wrth geisio adfer y sefyllfa a dod â chymorth i lawer sy’n
dioddef fel canlyniad i’n hymddygiad yng ngwledydd cyfoethoca’r byd.

Emynau/Caneuon:
Tyrd i Ddathlu: 9, 14, 21,25
Alffa ac Omega:
Caneuon Ffydd: 115,122,138,141,142, 143,145,147,158,150
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Darganfod y dyfeisiwr!

Cyflwynir y sgets ar ffurf y rhaglen deledu – Dragon’s Den lle ceir unigolion yn dod i gyflwyno eu
dyfeisiadau er mwyn cael buddsoddiad ariannol. Mae angen cyflwynydd, tri ‘beirniad’ a tri
‘dyfeisiwr’.

Cyflwynydd Noswaith dda a chroeso i rifyn arall yn y gyfres gyffrous bell- gyrhaeddol o
Ddarganfod y Dyfeisiwr, lle mae meddyliai mwyaf blaengar ein cenhedlaeth yn
dod a dyfeisiadau chwyldroadol gerbron beirniaid i geisio eu cefnogaeth a’u
harian!!!

Beirniad 1 Gawn ni’r dyfeisiwr cyntaf os gwelwch yn dda.

Dyfeisiwr 1 Eisteddwch mewn rhyfeddod! Heno, yr ydych am gael gweld yr ateb delfrydol i
broblem ddifrifol miloedd, os nad miliynau o bobl y byd. Pobl yw’r rhain sy’n codi
yn y bore gyda nid arwyddion bychan o ddiffyg cwsg, ond sachau fyddai’n dal
digon o datws i fwydo cyfandir o dan eu llygaid. Beth yw’r broblem? Sþn! Loriau,
trenau, plant yn crio, gwyfyn yn hedfan rownd y stafell wely, rhywun yn mynd i’r tw
bach! Mae popeth yn milwrio yn erbyn noson dda o gwsg. Ond dim rhagor, mae’r
ateb yn rhain - balwnau sy’n cael eu chwythu i fyny yn y glust, ac yn diogelu fod
cant y cant o bob sþn yn cael ei atal rhag cyrraedd clustiau sensitif.

(yn dangos dau falþn bychan, gan eu stwffio i’w glustiau)

Beirniad 2 Diddorol, ond wnewch chi ddangos inni sut yr ydych am eu chwythu i fyny tra eu
bod yn eich clust.

(y cystadleuydd yn straffaglu i geisio ymestyn i wneud hynny)

Dyfeisiwr 1 Mae’n siþr fod yna ffordd. Mae i bob dyfais anhygoel broblemau cychwynnol.

Beirniad 3 Ond mae’r broblem gychwynnol braidd yn broblem sylfaenol. Diolch ond dim
diolch.

Beirniad 1 Dwi’n cytuno – pwy sydd eisiau cysgu efo balþn yn ei glust beth bynnag?

Beirniad 2 Mae’r amser yr wyt wedi buddsoddi yn dyfeisio wedi ei wastraffu’n llwyr. Rhaid bod
gen ti ddim math o fywyd. Gawn ni’r cystadleuydd nesaf?

Dyfeisiwr 2 (yn dod i mewn efo bocs sgwâr a llaw yn dod allan o ben blaen y bocs. Mi fydd
angen i rywun arall i fod yn ‘llaw’ drwy guddio tu ôl i’r bwrdd lle y gosodir y bocs
mewn lle na ellir ei weld)
Gyfeillion, faint o bobl yn y byd mawr crwn hwn sydd wedi gorfod dod i delerau â
un o’r anawsterau mwyaf anodd ei wynebu mewn bywyd? Faint o bobl sy’n
berchen ar gi? I’r bobl hynny, dyma eu cyfaill gorau. Ond! ac mae hwn yn ond
dirdynnol - mae bywyd yn brysur. Ble mae amser i roi sylw dyladwy i gyfaill gorau
dyn? Mae’r cyflogwr eisiau mwy o amser, y wraig eisiau mwy o amser, y plant
eisiau mwy o amser, y golff eisiau mwy o amser! O ble mae’r ci bach i gael ei sylw,
i gael gwybod bod ganddo berchennog sydd yn ei garu? Dim problem oherwydd
mae’r byd am gael ateb - y mwythwr cyfrifiadurol. Yn y blaen mae yna sensor,
mae’n ymwybodol o bresenoldeb y ci. Mae’r cyfrifiadur yn ymateb drwy’r llaw a’r
sustem sain, a medrwch recordio eich llais eich hun yn siarad. Gwyliwch (mae’n
symud ei law o flaen y sensor, ac mae’r llaw yn symud fel petai yn rhoi mwythau
tra bod llais yn ail-adrodd pethau megis cwtsi cu, ci bach dad, ti eisiau imi gosi dy
fol? pwy sy’n caru Pero? a.y.b.)
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Beirniad 1 Mae’n amlwg dy fod wedi treulio amser maith yn dyfeisio hwn. Oes gen ti gi?

Dyfeisiwr 2 Na, dim fel y cyfryw.

Beirniad 3 Mae hynny’n amlwg, pwy yn y byd fyddai eisiau gweld ei gi yn wynebu’r fath
ymosodiad digidol?

Beirniad 2 Welais i erioed y fath wastraff amser. Beth sy’n digwydd os mae’r ci eisiau iti daflu
rhywbeth iddo redeg ar ei ôl?

Dyfeisiwr 2 Cwestiwn da, ond ddim yn broblem. O gael arian gennych chi, gallwn brynu ci a
dyfeisio taflwr pêl ar ben y bocs.

Beirniad 3 Dynion busnes ydym ni, nid elusen ar gyfer pobl bach trist. Eto fyth, diolch ond dim
diolch.

Beirniad 1 Dim diolch

Beirniad 2 Dim diolch – nesaf.

Dyfeisiwr 3 Noswaith dda gyfeillion. Ydych chi’n barod i gael eich synnu a chael eich
rhyfeddu? Oes yna unrhyw beth mor syfrdanol o ryfeddol wedi ei weld erioed yn y
byd heb sôn am mewn stiwdio fel hon. Gadewch imi eich cyflwyno i hwn - y
sefydlogydd sglefrolio. (Mae’n tynnu lliain i ddatgelu ffrâm debyg i zimmer frame.
Byddai cael eich dwylo ar ‘zimmer frame yn fuddiol, neu greu rhywbeth tebyg) Oes
un ohonoch chi ymhlith y miliynau o bobl sy’n teimlo bod eu bywyd yn ofer, yn
ddibwynt, yn teimlo rhwystredigaeth ddyddiol oherwydd nad ydynt yn medru
sglefrolio? Mae’r apêl yn amlwg, y symud didrafferth, urddasol, cyflym. Y cyrraedd
diffwdan, wrth ichwi hofran yn dywysogaidd. Ond!!! Yn lle hyn, mae’r briwiau, yr
embaras, y straffaglu. Mwy o gleisiau na nain yn wynebu rheng flaen Seland
Newydd. Dim rhagor. Gyda chymorth y ffrâm fach yma, wedi ei chynllunio yn
arbennig i beidio â thynnu sylw, gellwch chi fod yn y parc sglefrolio, gellwch chi fod
yn hwylio lawr y stryd, gellwch chi fod yn hedfan drwy’r parc, a hynny yn hyderus
orfoleddus.

Beirniad 2 Yn hyderus fod pawb sy’n gweld yn credu eich bod yn hollol boncyrs?

Beirniad 1 Dwi’n sylweddoli ei bod yn debygol y bydd raid imi ddefnyddio un o’r rheina
rhywbryd, ond dim am y deugain mlynedd nesaf diolch yn fawr.

Beirniad 3 Buddsoddi mewn zimmer frame? Ar dy olwynion gyfaill, gyda neu heb y ffrâm.
Mae’n taro fi dy fod wedi syrthio a tharo dy ben unwaith yn ormod. Nos da.

Cyflwynydd Wel wylwyr hoff, d’oes na ddim offeryn anhygoel, dim dyfais ddyfeisgar wedi dod
i’r golwg heno, ond ymunwch â ni eto’r wythnos nesaf pryd y byddwn ni a’r genedl
ar daith ymchwil i Ddarganfod y Dyfeisiwr.


