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DARLLENWCH 
Genesis 1: 20 - 2: 3   

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Genesis 1: 31

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 2  Duw yn creu anifeiliaid a dyn.

Ambell waith, rydyn ni’n cael siom achos nad yw’r pethau rydyn ni'n

eu gwneud yn ddigon da. Pan wnaeth Duw y byd, dywedodd fod

popeth yn dda!

Diwrnod 5

Ar y pumed diwrnod, gwnaeth Duw filoedd ar filoedd o wahanol fathau o adar a physgod.

Pan welodd Duw y pysgodyn mwyaf a'r aderyn lleiaf, beth ddywedodd e?

Tynnwch linell trwy’r atebion anghywir a lliwio'r llun.  

Mae’n ddrwg      Mae’n dda      Mae’n anghywir

Diwrnod 6

Os ydych chi wedi bod mewn sŵ, byddwch wedi gweld llawer iawn o anifeiliaid. 

Dim ond Duw sy'n gallu gwneud pethau byw mor ardderchog.

Ar y chweched dydd, gwnaeth Duw anifeiliaid. Y jiraff â'i wddf hir, y llew 

a'r teigr â'u dannedd miniog, Duw wnaeth nhw i gyd. 

Beth mae Duw'n gallu eu gwneud yn wahanol i bawb arall?

Dim ond Duw sy'n gallu gwneud p __  ___  __  __    b __  __ mor ardderchog.
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Er bod Duw wedi gwneud llawer o bethau hardd, roedd ganddo

rywbeth ar ôl i'w wneud eto. Gwnaeth hwn mewn ffordd 

arbennig iawn.

Cymerodd Duw ychydig o lwch o’r ddaear a gwneud y dyn cyntaf!

Daeth y dyn yn fyw pan anadlodd Duw ynddo. Enw'r dyn cyntaf

oedd Adda.

Rhowch gylch o gwmpas yr ateb cywir.

Beth ddefnyddiodd Duw i wneud y dyn cyntaf? 

llwch      dŵr      mwnci

Beth oedd enw'r dyn cyntaf? 

Andreas      Adda      Abel

Mae pobl yn bethau arbennig iawn. Maen nhw'n hollol wahanol i bopeth arall a wnaeth

Duw. Mae'r Beibl yn dweud ein bod yn debyg i Dduw. Rydyn ni, fel Duw, yn gallu gwneud

pethau a meddwl am bethau. Rydyn ni hefyd yn gwybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg!

Diwrnod 7

Gwnaeth Duw y byd a phopeth ynddo mewn chwe diwrnod. Ar y seithfed diwrnod cafodd

orffwys ac edmygu popeth yr oedd wedi'i wneud. Nid dim ond gwneud y byd a wnaeth

Duw, Duw sy'n cadw'r byd i fynd heddiw.

Mae pobl yn gallu gwneud pethau clyfar iawn, fel ceir, cychod a chyfrifiaduron, ond dydi'r

pethau hyn ddim yn fyw.

Dim ond Duw sy'n gallu gwneud bywyd ac mae

wedi rhoi bywyd i ni.

Mae Duw yn awyddus i ni fyw mewn ffordd sy'n

ei blesio ef.

Lliwiwch y geiriau hyn o'r Beibl.

““DDaaeetthh
ppoobb  ppeetthh  ii  ffoodd
ttrrwwyyddddoo  eeff..””

Ioan 1: 3
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