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Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 1 Duw yn creu y byd.

Ydych chi’n hoffi gwneud pethau? Efallai’ch bod chi’n hoffi chwarae â

Lego. Dyna i chi lawer o frics, ffenestri a drysau y mae’n rhaid eu cael

i godi tŷ! Mae angen nifer o ddarnau gwahanol a llawer o waith caled.

Pan wnaeth Duw y byd, roedd pethau'n wahanol iawn! 

Mae adnod gyntaf y Beibl yn dweud wrthym ni:

"Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a’r ddaear"

Mae hyn yn golygu bod Duw wedi’u gwneud nhw o ddim byd.

Mae Duw mor fawr fel mai dim ond siarad roedd rhaid iddo’i

wneud er mwyn creu’r byd cyfan.

Diwrnod 1

Ar y diwrnod cyntaf, dywedodd Duw, "Bydded goleuni". Ac ar

unwaith, roedd yna olau. Galwodd Duw y golau'n "ddydd" a'r

tywyllwch yn "nos". Yn lle bod tywyllwch trwy'r amser, roedd

dydd a nos.

Diwrnod 2

Ar yr ail ddiwrnod, siaradodd Duw eto. Fe wnaeth yr awyr sydd o gwmpas y byd. Daeth y nos a

dyna ddiwedd yr ail ddiwrnod. 

Beth wnaeth Duw ar yr ail ddiwrnod?   __ __ __ __
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Diwrnod 3

Tan hynny, roedd dŵr dros y ddaear i gyd ond daeth

yn bryd creu'r tir. Siaradodd Duw ac fe wnaeth y

dŵr le ar gyfer y tir newydd.

Y dŵr o gwmpas y darnau newydd o dir oedd y

môr. Siaradodd Duw eto a dweud "Dw i am i bob

math o blanhigion a choed dyfu ar y tir." Edrychodd

Duw ar bopeth yr oedd wedi'i greu a dywedodd ei

fod yn dda.

Diwrnod 4

Ar y pedwerydd diwrnod, gwnaeth Duw oleuadau

arbennig i ddisgleirio yn yr awyr. Gwnaeth yr haul ar gyfer y dydd a'r lleuad a'r sêr ar gyfer y

nos. Edrychodd Duw ar y goleuadau yr oedd wedi'u creu a gwelodd eu bod yn dda

Edrychwch yn ôl ar y pethau roedd Duw wedi'u gwneud hyd yma ac 

ysgrifennwch ar ba ddiwrnod y gwnaeth Duw nhw.

Y tir, y planhigion a'r coed.        Diwrnod:

Y goleuadau yn yr awyr.           Diwrnod:

Llanwch y bylchau a tynnwch luniau'r goleuadau a roddodd Duw yn yr awyr.

Mae Duw am i ni fwynhau popeth y mae Ef wedi'i wneud. Pan fyddwn ni'n gweld yr holl

bethau hyfryd yn y byd, fe ddylen ni gofio mai Duw sydd wedi eu gwneud nhw ac fe ddylen

ni ddiolch iddo amdanyn nhw.

Llanwch y bylchau yn adnod gyntaf y Beibl.

"Yn y dechreuad, creodd __ __ __ y __ __ __ __ __ ___ 

a'r ___ __ __ __ __."
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