Adnoddau i gynorthwyo gyda
gweithio gyda phlant yn yr Eglwys
Yn ogystal â deunydd dysgu mae cael stoc o adnoddau atodol yn gaffaeliad
mawr. Dyma restr o adnoddau defnyddiol ar gyfer Ysgolion Sul a Chlybiau
Plant. Rhain i gyd ar gael o’ch siop lyfrau leol neu ar y wê o www.gwales.com

Beiblau Lliw

Mae cael dewis da o Feiblau lliw sy’n addas ar gyfer pob oed yn hanfodol. Dyma
ddetholiad o’r goreuon isod:
Beibl Bach i Blant £13.99
Cyfrol sy’n cynnwys dros 60
o storïau mwyaf poblogaidd
y Beibl.
Beibl Bach Stori Duw £12.99
Beibl lliwgar i blant 5-8 oed
yn ein harwain trwy’r Beibl,
gan gyflwyno’r stori fel un
stori fawr.
Beibl y Plant Lleiaf £12.99
Casgliad o 20 stori Feiblaidd
gyda thestun syml wedi eu
darlunio’n lliwgar i blant 3-6
oed.
Beibl Newydd y Plant £12.99
Beibl lliw ar gyfer plant 5-8
oed yn cynnwys 125 o storïau.
Y Beibl Graffig £16.95
Y Beibl ar ffurf nofel graffeg
ar gyfer ieuenctid.

Beibl Newydd y Storïwr
£12.99
Casgliad o straeon o’r Beibl
i’w darllen yn uchel i blant. I’w
ddefnyddio gyda Agor y Llyfr.
Beibl Lliw Stori Duw £12.99
Mae’r beibl hwn i blant
8-11 oed ac yn cynnwys
365 o straeon. Ceir hefyd
wyddoniadur hylaw yn rhoi
gwybodaeth am gyd-destun
a chefndir y straeon.
beibl.net 365 o storïau o’r
Beibl £14.99
Detholiad o storïau o beibl.
net - pob un ohonynt gyda
llun lliw llawn.
beibl.net £14.99
Y Beibl mewn iaith sy’n
hawdd i’w deall.

Llyfrau Gweddi a Cherddi
Mae cael casgliad o lyfrau gweddi sy’n addas ar gyfer plant yn ddefnyddiol er mwyn eu
hannog i weddïo yn gyhoeddus.
Gweddïau ar gyfer pob dydd
i blant bach £7.99
Cyfrol sy’n cynnwys gweddïau syml i’r
plant lleiaf
Helo Dduw £3.25
Casgliad o weddïau ar gyfer plant bach.
Hoff Weddïau £8.99
Casgliad o weddïau i blant 7-11 oed ar
amrywiol themau.

365 o Weddïau i Blant £7.95
Llyfr yn llawn o weddïau pwrpasol,
defnyddiol a syml i blant.
Munudau gyda Duw
- 365 o Ddefosiynau Byr £4.99
365 myfyrdod a gweddi yn addas ar
gyfer plant cynradd.
Beibl Odl y Plant £7.99
Cyfrol sy’n cynnwys casgliad o 64 o gerddi beiblaidd o
waith Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones.

Llyfrau Stori

Dyma restr o lyfrau stori sy’n addas ar gyfer eu darllen i blant - rhan fwyaf ohonynt
rhwng 3 i 5 munud yr un.
Gair i’r Plant £8.99
Casgliad o dros 120 o storïau Beiblaidd
byrion i blant yn seiliedig ar wrthrych
arbennig.
Nawr te Blant £6.99
Dros 100 o storïau Beiblaidd i blant yn
seiliedig ar wrthrych arbennig.

Am Bobl - 100 o storïau am arwyr
Cristnogol
Am Ddawn - 100 o storïau am arwyr
Cristnogol
Am Fyd - 100 o storïau am fyd natur
£9.99 yr un
Tair cyfrol o storïau byrion sy’n addas i
ddarllen i blant.

Gwirioneddau’r Gair £7.95
Casgliad o anerchiadau Beiblaidd i blant, pob un ohonynt
gyda neges bwrpasol.

Amser Stori £4.95
Casgliad o storïau Beiblaidd i’w darllen i
blant ifanc.

50 Stori Pum Munud £7.99
Cyfrol hwylus sy’n cynnwys 50 o storïau i’w darllen i blant
gyda syniadau a deunydd trafod.

Cân, F’enaid, Cân £7.99
Casgliad o storïau gyda neges Feiblaidd i’w
darllen i blant.

Llyfrau Crefft

Mae amser crefft yn cynnig amrywiol o wethgareddau i blant. Dyma rai llyfrau defnyddiol:
Llyfr Crefftau Stori Duw
i blant dan 5 oed £18.99
Casgliad o dros 200 o brojectau crefft
Beiblaidd i blant dan 5
Llyfr Crefftau Stori Duw
i blant dan 11 oed £18.99
Casgliad o dros 200 o brojectau crefft
Beiblaidd i blant dan 11
Hwyl Gŵyl y Cynhaeaf
Hwyl Gŵyl y Nadolig		
Hwyl Gŵyl y Pasg
£1.95 yr un. Tri llyfr gyda syniadau ar gyfer dathlu’r gwyliau
hyn.

Nadolig dweud a gwneud £3.95
Cyfrol yn llawn syniadau, templedi, modelau
ayyb i ddathlu’r Nadolig.
Gweithgareddau Crefft Beiblaidd 1
Gweithgareddau Crefft Beiblaidd 2
Gweithgareddau Crefft Beiblaidd 3
Gweithgareddau Crefft Beiblaidd 4 £3.99 yr un
Cyfrolau grefftau liwgar sy’n cynnwys 12 stori o’r Beibl.
Syniadau arbrofi â Dŵr
Syniadau ar gyfer diwrnod gwyntog
£2.95 yr un. Llyfrau yn cynnwys syniadau crefft yn seiliedig
ar wynt a dŵr.
Modelau Beiblaidd £4.95
Casgliad o dempledau o Fodelau Beiblaidd.

Llyfrau Cwis a Gemau

Mae plant wrth eu bodd yn chwarae gemau a chystadlu mewn cwisau.
Dyma restr o lyfrau addas:
Cyntaf i Ateb £9.99
Llyfr yn cynnwys dros 300 cwis i blant
cynradd ac uwchradd.

Gemau o’r Gair £2.99
Casgliad o gemau i’w chwarae gyda plant –
pob un ohonynt gyda neges arbennig.

Gemau Gwirion £4.99
Llyfr gyda 50 o syniadau ar gyfer
gemau, yn seiliedig ar storïau
Beiblaidd.

Gemau’r Gair £8.99
Casgliad o gemau Beiblaidd yn seiliedig ar
storïau o’r Beibl.

Llyfrau Ffeithiol
Mae cael cyfeirlyfrau y gall plant wyrio ffeithiau yn ddefnyddiol. Dyma restr o lyfrau
ffeithiol lliwgar i blant:
Taith Trwy’r Beibl
£6.99
Llyfr sy’n ein
harwain trwy’r
Beibl ar ffurf taith
yn dilyn hanes
cenedl Israel o’r
creu hyd at yr
Eglwys Fore.

Cydymaith Cryno
i’r Beibl £12.99
Cyfeirlyfr
defnyddiol yn
rhoi arweiniad i
holl lyfrau’r Beibl
gyda golygfeydd
o wlad yr Iesu a
mapiau lliw.

Llawlyfr y Beibl i Blant £10
Arweinlyfr defnyddiol i’r Beibl, yn
cynnwys ffeithiau ac adnodau i’w
dysgu, gwybodaeth am bobl a bywyd
y Beibl, amserlin, mapiau a darluniau
lliw.

Beth yw’r Beibl £6.99
Llyfr ffeithiol cynhwysfawr sy’n olrhain
hanes y Beibl.

Darganfod y Beibl £5.95
Llyfr gweithgarwch, gwybodaeth a
stori yn esbonio’r Beibl.

Llyfr Mawr o Ffeithiau am Iesu £9.99
Llyfr cynhwysfawr yn cynnig bob math
o ffeithiau a hanes am Iesu.

Llyfr Mawr o Ffeithiau’r Beibl £5.95
Mynydd o wybodaeth sy’n dod â’r
Beibl yn fyw.

Antur Trwy’r Beibl £12.50
Arweinlyfr defnyddiol i’r Beibl ar
gyfer ieuenctid, yn cynnwys ffeithiau,
gwybodaeth am bobl a bywyd y Beibl,
amserlin, mapiau a darluniau lliw.
Y Beibl Fesul Llyfr £11.99
Cyflwyniad clir a chryno i bob llyfr yn y
Beibl, wedi’i baratoi’n arbennig ar gyfer
ieuenctid ac oedolion ifanc.

Llyfrau Posau a Lliwio

Fel rhan o wers Ysgol Sul mae lluniau i’w copïo yn ddefnyddiol. Dyma restr o rai teitlau:
Llyfr Lliwio Stori Duw £14.99
Casgliad o 200 llun i’w lliwio o’r Beibl.
365 o Daflenni Lliwio Beiblaidd £9.99
Y llyfr lliwio mwyaf erioed! 365 o luniau i’w
lliwio – pob un yn seiliedig ar stori o’r Beibl.
Cymeriadau’r Beibl
Damhegion a Gwyrthiau Iesu
Gŵyl y Nadolig		
Gŵyl y Pasg
Deg Dameg		
Bywyd Iesu
Tystion Iesu		
Cymeriadau’r Hen Destament
Iesu’r Ffrind
£1.25 yr un. Llyfrau lliwio syml gyda stori, adnod a llun.
Posau’r Gair 1 i 4 £1.25 yr un
Pedwar llyfr pos syml.
Taflenni Gwaith Beiblaidd 1 a 2
Pris: £5.95 yr un. Dau gasgliad o daflenni A4 i’w ffotocopïo.

Taflenni Lliwio Beiblaidd i Blant
Taflenni Lliwio Beiblaidd i Blant Bach £9.99 yr un
Dau lyfr o 52 o daflenni Beiblaidd i blant sy’n cyd-fynd a
storïau DVD Stori Duw.
Gwybod eich Beibl 1 - Hen Destament		
Gwybod eich Beibl 2 - Testament Newydd £2.95 yr un
Llyfrau cwis Beiblaidd lliwgar gyda thudalennau sychu’n lan
ar ôl gwneud y posau.
Taflenni Beiblaidd Stori Duw - Llyfr 1 a 2 £3.99 yr un
Llyfrau gweithgaredd ar gyfer plant bach yn cynnwys 6
stori feiblaidd.
Beibl Bach Stori a Llun - Hen Destament
Beibl Bach Stori a Llun - Testament Newydd
£11.99 yr un. 45 o luniau i’w lliwio yn cynnwys hanesion o’r
Beibl.

Llyfrau Canu Cristnogol - Canu Clod 1 a 2
CASGLIAD O DROS 400 O EMYNAU A CHANEUON CRISTNOGOL I BLANT AC
IEUENCTID WEDI EU CYHOEDDI MEWN DWY GYFROL.
Ceir rhai o’n ffefrynnau traddodiadol ond yn bennaf dyma gasgliad o ganeuon Cristnogol
cyfoes a gomisiynwyd ar gyfer y gyfrol. Cerddoriaeth llawn hen nodiant gyda cordiau gitâr
Yn cynnwys caneuon gan: Arfon Wyn, Robat Arwyn, Ceri Gwyn, Euros Rhys Evans, Martyn
Geraint, Arfon Jones, John Gwilym Jones, Hefin Elis, Sian Wheway, Susan Williams, Tecwyn Ifan,
Mererid Hopwood, Tudur Dylan, Gwyneth Glyn, Mererid Mair a Ynyr Roberts Brigyn

Pris y gyfrol £26.99 neu y ddwy gyfrol am £50

Ffilmiau
Mae dros 150 o ffilmiau 5 munud ar gael ar DVDs ynghŷd a ffilm 90 munud am fywyd Iesu.
DVD Beibl Bach Stori Duw 1, 2, 3 a 4
£5.99 yr un
Ffilmiau tua 5 munud o hyd wedi’u
hanimeiddio yn seiliedig ar Beibl Bach Stori
Duw. Ceir 44 stori o’r Hen Destament a’r
Testament Newydd.

DVD Stori Duw £14.99
Ffilmiau tua 5 munud o hyd
wedi’u hanimeiddio yn cael eu
darllen gan Mici Plwm. Ceir 52
stori o’r Hen Destament a’r
Testament Newydd.

DVD Beibl Bach i Blant - Hen Destament
a Testament Newydd £9.99 yr un
Ffilmiau tua 5 munud o hyd wedi’u
hanimeiddio yn seiliedig ar Beibl Bach i
Blant. Ceir 64 stori o’r Hen Destament a’r
Testament Newydd.

DVD Stryd Luc £3.99
DVD yn cynnwys 8 ffilm fer o
straeon cyffrous o efengyl Luc yn cael eu hadrodd gan
Gwion Hallam.
DVD Gŵr y Gwyrthiau £9.99
Gyda llais Ioan Gruffudd fel Iesu, mae hon yn ffilm sy’n
adrodd stori gyfarwydd Iesu mewn arddull unigryw.

Cryno Ddisgiau
CD Sain Beibl Bach Stori Duw £9.99
Casgliad o 4 CD sain yn cynnwys dros 40 o straeon
Beiblaidd yn cael eu darllen gan Eirian Wyn.

CD-ROM Beibl Bach i Blant £13.99
CD-ROM yn cynnwys 64 cyflwyniad PowerPoint yn seiliedig
ar Beibl Bach i Blant sy’n cynnwys dros 400 o luniau lliwgar.

CD Sain Beibl Bach i Blant £9.99
Casgliad o 6 CD sain yn cynnwys 64 o straeon Beiblaidd yn
cael eu darllen gan Aled Davies.

CD Sain Beibl Newydd y Storïwr £9.99
Pecyn o 4 CD yn cynnwys dros 70 o storïau Beiblaidd a
ddarllenir gan Catherine Aran, Martyn Geraint, Mair Tomos
Ifans a Wynford Ellis Owen.

Gemau a Jig-so’s

Posteri

Fel rhan o wers mae plant wrth eu bodd yn
cael chwarae gyda gemau a jig-so’s.

Deunydd gweledol ar gyfer addurno waliau’r
festri er mwyn ychwanegu lliw a bwrlwm.

Llyfr Jig-So Storïau o’r Beibl £9.99
Llyfr Jig-So Iesu’n Athro £7.99
Llyfr Stensil Annifeiliaid y Beibl £5.99
Llyfr Stensil y Nadolig £5.99
Pedwar llyfr bwrdd lliwgar yn cynnwys jig-so’s neu stensils.

Llinell Amser y Beibl £11.99
Poster mewn pedair rhan, 16 panel yn
darlunio person neu ddigwyddiad pwysig
yn hanes y Beibl.

Hwyl Jig-So £7.99
Hwyl Jig-So Stori’r Nadolig £7.99
Dau focs o jig-so’s gyda 6 jig-so ym mhob un.

Posteri’r Gair: 20 Poster Cristnogol
Lliwgar £16.99
20 poster lliwgar
maint A3 ar gyfer
addurno wal.

Jig-So Ffrindiau Duw £4.99
Jig-so syml ar gyfer y plant lleiaf.
Chwilio’r Beibl £2.50
Pecyn o gardiau Beiblaidd i blant.
Gem gôf Feiblaidd chwilio a chanfod £2.95
Ar gyfer plant 5-8 oed.
Blociau Stori’r Nadolig £4.99
Blociau adeiladu yn adrodd stori’r Nadolig.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch
â’r Cyngor Ysgolion Sul
Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SH
01766 819120 aled@ysgolsul.com

www.ysgolsul.com

