
Duw’n creu’r byd
Genesis 1:1-31

Gweithgaredd: Creu golygfeydd tri dimensiwn panoramig i ddangos creu dydd a nos, a thir a môr.

Byddwch angen: Cerdyn trwchus gwyn, cerdyn lliw, glud, creonau neu binnau ffelt, sisyrnau.  
(Ceisiwch gael sticeri o sêr hefyd.)

Paratoi: Torrwch y cerdyn trwchus yn ddau ddarn 20cm x 24cm.  Gwnewch hollt o ganol ymyl hir isaf 
un o’r darnau i fyny at yr hanner, a hollt o ymyl hir uchaf y llall i fyny at yr hanner.  Daliwch y tudalennau 
yn union gyferbyn â’i gilydd, a llithrwch yr holltau i’w gilydd i roi’r ddau gerdyn ynghlwm wrth ei gilydd.

Cam wrth gam: Creftau’r Cread
1.     Rhowch ‘lyfr’ cerdyn a wnaethoch cyn y wers i bob plentyn.  Dangoswch i’r 

plant sut i osod y llyfr fel bod modd gweld dwy dudalen ar y tro.  Ysgrifennwch 
‘Gwnaeth Duw’r dydd’ dros y ddwy dudalen.  Yna dywedwch wrth y plant wneud 
llun dros y ddwy dudalen i ddangos golau ddydd, gan dorri’r cerdyn yn siapiau 
gwahanol –  e.e. haul, cymylau ac awyr las – a’u gosod dros y ddwy dudalen.  
Gadewch i’r plant ludo’r siapiau ar y ddalen. 

2.  Trowch y llyfr i’r ddwy dudalen wag nesaf ac ysgrifennu arnynt, ‘Gwnaeth Duw’r 
nos’.  Gall y plant ludo darnau o gerdyn du arnynt i gyfleu’r nos.  Os bydd gennych 
sticeri sêr, gellir eu gosod ar y llun.

3.  Trowch y llyfr i’r ddwy dudalen wag nesaf ac ysgrifennu arnynt, ‘Gwnaeth 
Duw’r tir a’r planhigion’.  Gall y plant ddefnyddio cerdyn i wneud coed, blodau, 
planhigion a thir.  Helpwch y plant i ludo’r siapiau ar y cerdyn.

4.  Trowch y llyfr i’r ddwy dudalen wag olaf ac ysgrifennu arnynt, ‘Gwnaeth Duw’r moroedd’.  Gall y 
plant dorri darnau o gerdyn glas i wneud llun y môr a cherdyn lliw i wneud lluniau o greaduriaid y 
môr, a gludo’r rhain ar y tudalennau olaf.

Neges y wers
Wedi i’r plant orffen, casglwch y deunydd crefft.  Darllenwch Genesis 1:1–23 er mwyn i’r plant wybod 
mai rhan o Air Duw yw’r geiriau.  Yna gofynnwch:
•	 O’r holl bethau a wnaeth Duw, beth ydych chi’n ei hoffi fwyaf?
•	 Sut allwch chi ddiolch i Dduw am wneud y peth hwnnw?

Dywedwch: Gwnaeth Duw gymaint o bethau ardderchog.  Gallwch ddefnyddio eich llyfr golygfeydd i 
ddiolch i Dduw am bopeth a wnaeth.  Dowch i ni weddïo a diolch i Dduw am fyd mor rhyfeddol.

Wrth i’r plant weddïo, gadewch iddynt bwyntio at bethau sydd yn eu llyfrau crefft, a diolch i Dduw am eu 
gwneud.
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Duw’n creu’r byd

Genesis 1:1-31

Gweithgaredd: Defnyddio llysiau i wneud lluniau sy’n eu hatgoffa am y byd ffrwythlon a  
greodd Duw. 

Byddwch angen: Cerdyn, papur cegin, paent golchadwy, platiau papur bas, ffyrc, cyllell, 
llysiau a ffrwythau megis brocoli, tatws, pupur gwyrdd, afalau, orenau a ffrwyth ciwi.   

Paratoi: Rhowch sawl dalen o bapur cegin wedi eu plygu ar blât papur, a thywallt llond 
sawl llwy fwrdd o baent drostynt, a’i daenu fel bod y paent yn treiddio trwy’r papur.  
Torrwch ddarnau o ffrwythau a llysiau yn siapiau diddorol.  Gwthiwch fforcen i’r ymyl sydd 
heb ei dorri, er mwyn i’r plant allu ei defnyddio i godi’r ffrwythau a’r llysiau.

Cam wrth gam: Lluniau Llysiau

1.    Dangoswch y ffrwythau a’r llysiau sydd wedi eu torri i’r plant.  
Dangoswch y siapiau diddorol a’r hadau sydd ar rai ohonynt. 

2.    Dywedwch wrth y plant roi’r ochr sydd wedi ei dorri yn y paent, ac yna 
eu gwasgu ar eu papurau i wneud printiau.  

3.    Tra bydd y plant yn gweithio, atgoffwch nhw mai Duw a wnaeth bob dim 
- hyd yn oed y ffrwythau a’r llysiau hyn, a’r holl blanhigion.

Neges y wers
Wedi i’r plant orffen eu gwaith, casglwch y deunydd crefft, a rhowch y lluniau o’r neilltu i 
sychu.  Agorwch eich Beibl yn Genesis 1:11-13, a dangoswch y geiriau i’r plant.  Eglurwch y 
stori mewn ffordd sy’n gweddu i blant oed meithrin.  Gofynnwch:
•	 Pam, tybed wnaeth Duw wneud planhigion fel y rhai a ddefnyddioch chi yn eich  

gwaith crefft?
•	 Ym mha ffordd y mae’r planhigion hyn yn debyg i’w gilydd?  Ym mha ffordd maen  

nhw’n wahanol?
•	 Beth yw eich hoff ffrwyth a’ch hoff lysieuyn?

Dywedwch: Rwyf mor falch bod Duw wedi gwneud ffrwythau a llysiau blasus!  Maen nhw’n 
blasu’n dda, ac yn help i’n cadw ni’n gryf ac iach.  Efallai y byddwch chi eisiau bwyd wrth 
i chi edrych ar eich Lluniau Llysiau.  Os felly, gallwch fwyta ffrwythau neu lysiau blasus a 
diolch i Dduw am y byd rhyfeddol a greodd.

Syniad da
Dowch â ffrwythau a 
llysiau, ar ôl eu golchi 
a’u torri’n ddarnau 
bychain.  Gadewch i’r 
plant flasu rhywfaint 
o’r ffrwythau a’r llysiau, 
a diolch i Dduw am  
eu bwyd da.
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Duw’n creu’r byd

Genesis 1:1-31

Gweithgaredd: Gwneud anifeiliaid neu adar tri dimensiwn i gofio’r creaduriaid a greodd Duw.

Byddwch angen: Darnau o gerdyn trwchus, styffylwr, tyllwr papur, crafwyr cetyn, papur sidan, 
cerdyn, glud, pinnau ffelt, sisyrnau, chwaraewr CDd, CDd o gerddoriaeth hwyliog i blant.

Paratoi: Torrwch y cerdyn trwchus yn ddarnau 15cm x 18cm.  Rholiwch bob darn yn diwb a’u 
styffylu.  Defnyddiwch y tyllwr i wneud dau dwll, gyferbyn â’i gilydd, yn nau ben y tiwb.  Bydd 
angen tiwb ar gyfer pob plentyn.

Cam wrth gam: Creaduriaid Call
1.  Rhowch diwb i bob plentyn, ac ysgrifennu enw’r plentyn arno.

2.  Anogwch y plant i ddefnyddio’r papur sidan neu’r crafwyr cetyn neu 
gerdyn trwchus i wneud aderyn neu anifail a greodd Duw.  Mae’r 
posibiliadau’n ddiderfyn, ac felly anogwch bob plentyn i wneud 
rhywbeth gwahanol i’r hyn y bydd y plant eraill yn ei wneud.

3.  Gadewch i’r plant ddefnyddio’r pinnau ffelt i ychwanegu nodweddion 
fel llygaid, trwynau, cegau, neu hyd yn oed gen (os byddant wedi 
gwneud pysgodyn).

4.  Rhoddodd Adda enwau i’r anifeiliaid a’r adar; felly, anogwch y plant i 
roi enw i’w creaduriaid hwythau.

Neges y wers
Wedi i’r plant orffen, casglwch y deunyddiau crefft.  Darllenwch Genesis 1:20–25 yn uchel er 
mwyn i’r plant ddeall bod y darn yng Ngair Duw.   Yna gofynnwch:    

•	 Pa fath o anifail wnaethoch chi?

•	 Beth yw’r gwahaniaeth rhwng eich anifeiliaid chi a’r anifeiliaid a greodd Duw?

•	 Sut allwn ni ddiolch i Dduw am yr holl anifeiliaid ac adar rhyfeddol y mae Duw wedi  
eu creu?

Dywedwch: Creodd Duw fyd cyfan yn llawn o anifeiliaid sy’n cropian, hedfan, hopian, nofio, 
rhedeg, carlamu a llithro.  Mae pob anifail yn wahanol – yn union fel y mae eich anifeiliaid chi’n 
wahanol ac arbennig.

Chwaraewch gerddoriaeth hwyliog er mwyn i’r plant orymdeithio o amgylch yr ystafell gan gario 
eu hanifeiliaid crefft.
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Genesis 1:26-31; 2:4-25

Duw’n creu pobl

Gweithgaredd: Bydd y plant yn gwneud llun ohonynt eu hunain, ac yn addurno ffrâm 
i’r llun.

Byddwch angen: Cerdyn lliw golau (maint A4), cerdyn trwchus (maint A4), pinnau ffelt 
neu greonau, glud, tyllwr papur, edafedd, sisyrnau.    

Paratoi: Defnyddiwch y cerdyn trwchus i wneud ffrâm 2cm o led - trwy dorri darn 26cm 
x 17cm o ganol y cerdyn.  Bydd angen ffrâm i bob plentyn.  Gwnewch ddau dwll yn ymyl 
uchaf pob ffrâm.  Rhowch yr holl ddeunydd arall ar fwrdd, o fewn cyrraedd hwylus i’r plant.

Cam wrth gam: Gwnaeth Duw Fi

1.  Rhowch gerdyn A4 lliw golau i bob plentyn.  Rhowch enw’r plentyn ar gefn y papur.   

2.   Dywedwch fod Duw wedi ein creu ni a rhoi i ni goesau, breichiau, cyrff, pennau a 
wynebau.  Yna anogwch y plant i wneud llun ohonynt eu hunain ar y cerdyn.

3.   Wedi i’r plant orffen eu lluniau, rhowch ffrâm iddynt i’w haddurno.  Helpwch y plant i 
ludo’r ffrâm dros eu llun.  Ysgrifennwch, ‘Gwnaeth Duw Fi’ ar bob ffrâm.

4.   Dangoswch i’r plant sut i wthio’r edafedd trwy’r tyllau ar ben y ffrâm.  (Bydd angen 
gwneud twll yn y cerdyn dan y ffrâm hefyd.)  Helpwch y plant i glymu’r edafedd yn 
ddolen er mwyn hongian y llun ar y wal.

  

Neges y wers
Wedi i’r plant orffen, casglwch y deunydd crefft.  Agorwch eich Beibl yn Genesis 1:26-27 er 
mwyn i’r plant ddeall bod y darn yng Ngair Duw.  Yna eglurwch y stori mewn geiriau addas 
i blant oed meithrin.  A gofynnwch:
•	 Pam, tybed wnaeth Duw chi?
•	 Beth sy’n arbennig am y ffordd y gwnaeth Duw chi?
•	 Beth sy’n arbennig am y ffordd y gwnaeth Duw’r person sy’n eistedd wrth eich 

ymyl chi?

Dywedwch: Mae’r Beibl yn dweud wrthym fod Duw wedi gwneud pobl, a’i fod wedi 
gwneud pawb yn wahanol.  Duw sydd wedi gwneud eich llygaid a’ch trwyn, a bodiau 
eich traed!  Mae Duw’n caru pob rhan ohonoch chi.  Rydych chi mor arbennig i Dduw!

Anogwch y plant i roi eu lluniau ar wal eu hystafell wely i’w hatgoffa bod Duw wedi gwneud 
pob un ohonynt yn arbennig.

Syniad da
Helpwch y plant i 
ddweud neu ganu’r 
pennill hwn.  Anogwch 
y plant i gyffwrdd â 
rhannau’r corff wrth eu 
henwi yn y gân”.
Pen ac ysgwydd,  
llaw a throed,
Duw a’n gwnaeth 
fel hyn erioed;
Clust a llygad,  
ceg a thrwyn, 
Duw a’n gwnaeth  
ni er ei fwyn.
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Syniad da
Canwch y gân hon ar 
y dôn ‘Gwen a Mair ac 
Elin’.

Dyma ni’n rhyfeddu!
Ein Duw sydd  
ein caru!
Brawd a chwaer  
a mam a thad -
Rhodd Duw i ni  
yw teulu.

Genesis 1:26-31; 2:4-25

Duw’n creu pobl

Gweithgaredd: Defnyddio ffyn lolipop i wneud lluniau o deuluoedd y plant.     

Byddwch angen: Ffyn lolipop mawr, pinnau ffelt, cerdyn trwchus (maint A4) neu 
gardfwrdd, glud.

Paratoi: Gwnewch set o ffyn lolipop â lluniau eich teulu chi arnynt (i’w dangos i’r plant)   
Yna gosodwch y deunydd mewn lle hwylus i’r plant.

Cam wrth gam: Duw’n creu fy nheulu

1.  Rhowch gerdyn i bob plentyn.  

2.   Dywedwch wrth y plant gymryd un ffon lolipop ar gyfer pob aelod 
o’i deulu, a gwneud llun bach o un aelod o’i deulu ar bob ffon.

3.   Helpwch y plant i ludo’r ffyn ar ei gerdyn neu gardfwrdd.  
Gofynnwch i’r plant ddweud pwy yw pob ffon, a rhoi enw’r person 
dan y ffon honno.

Neges y wers
Wedi i’r plant orffen, casglwch y deunydd crefft.  Darllenwch Genesis 1:26-27 er mwyn i’r 
plant wybod mai yng Ngair Duw y mae’r geiriau.  A gofynnwch:
•	 Faint o bobl a roddodd Duw yn eich teulu chi?
•	 I bwy yn eich teulu ydych chi’n debyg?
•	 Pam tybed wnaeth Duw deuluoedd?

Dywedwch: Duw a wnaeth deuluoedd, ac mae wedi ein rhoi ni mewn teuluoedd er 
mwyn i ni ofalu am ein gilydd a dysgu caru ein gilydd, fel y mae Duw yn ein caru ni.   
Gan mai Duw sydd wedi gwneud pawb ohonom, rydym fel teulu mawr!  Dowch i ni 
afael yn llaw yr holl frodyr a chwiorydd sydd gennym yn y dosbarth hwn. 

Helpwch y plant i gofleidio’i gilydd mewn ffordd annwyl a chyfeillgar.  


