
Cymuned
Bach!



Gan ddefnyddio Beibl, darllena stori Jona yn llyfr Jona.
Os nad oes gennych chi Feibl neu os ydych yn dymuno gweld fersiwn
arall o'r stori, rydym wedi postio fersiwn arall sydd ar gael ar All Star
Kids Club.

MUSIC

Jona

https://go.allstarskidsclub.com/progr
ams/collection-rv17a_kro1y?
categoryId=23427

https://www.youtube.com/watch?v=ByBDnin6b4E

Caneun o Jonah
Man Jazz



Powlen o ddŵr
Cerrig mân

Fydd Angen:

 
Rhowch y cerrig mân yn y dŵr a'u gwylio wrth iddyn nhw suddo
i'r gwaelod.

Roedd Jona'n teimlo ei fod yn suddo pan gafodd ei daflu
oddi ar y cwch. Roedd yn suddo yn y dŵr am nad oedd yn
gwneud yr hyn yr oedd Duw wedi ei ofyn
 
Annwyl Duw,
Chi yw ein golau arweiniol yn y tywyllwch, dylem bob
amser eich dilyn chi a'r hyn yr ydych yn ei ddysgu i ni.
Helpa ni i wneud fel y wnaethoch chil ddysgu i ni. A caru
ein cymdogion fel yr ydym yn caru ein gilydd. Dysgwch
inni fod yn llai fel Jonah, fel nad ydym yn suddo o dan y
dŵr fel y cerrig mân.
Yn enw Iesu
Amen

Gweddi Creadigol



Jona
Pysgodyn

Storm
Môr

Credu

Swallow
Ninefe
Sbaen

Proffwyd
Cysgu

Tridiau
Ufuddhau

Duw
Pregethu

Taflu



I ble roedd Duw am i Jona fynd?

Pa neges roedd Jona i'w rhoi i bobl y ddinas fawr hon?

Beth wnaeth Jona yn lle mynd yno?

Beth ddigwyddodd tra oedd ar y môr?

Beth ofynnodd y capten i Jona ei wneud

Beth ddywedodd Jona wrth y morwyr am ei wneud er mwyn i'r

môr dawelu?

Beth ddigwyddodd I Jona ar ôl iddo gael ei daflu i'r môr?

Beth wnaeth Jona yng nghrombil y pysgodyn?

Beth ddywedodd Duw wrth y pysgodyn am ei wneud?

Beth wnaeth pobl Ninefe ar ôl i Jona ddwud bod Duw am eu

dinistio?

Pam roedd Jona'n flin?

Beth ddefnyddiodd Duw i ddangos i Jona fod hawl ganddo i

dosturio wrth bobl Ninefe
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~Gallwch ddod o hyd i'r atebion yn y Beibl yn llyfr Jonah~

CWIS

@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon

@SwanseaBreconDioYouth

@BuilthCyf
@CYFGreatBrec

@RevRachBunting
 

OS HOFFECH RANNU UNRHYW BETH YR YDYCH WEDI'I GREU, MAE
CROESO I CHI LWYTHO I FYNY I FACEBOOK NEU TWITTER GAN

DDEFNYDDIO'R DUDALEN O'CH SWYDDOG YPT LLEOL OND GWNEWCH YN
SIŴR BOD Y LLUN YN UN O'CH GWAITH, NID CHI. DIOLCH



Tynnwch llun Jona ar y balŵn, llenwch a tywod a
chlymwch.
Crëwch gynffon gyda'r cerdyn a'i gludo i'r Cwpan
Peintiwch y cwpan yn las
Unwaith y mae'n sych defnyddiwch y twll punch i
osod twll yn y Cwpan
Rhowch lygaid ar y Cwpan
Clymwch un pen y llinyn i'r Cwpan a'r llall i'r balŵn.
Mae eich gêm yn barod i chwarae

Bydd angen:
Cwpan papur
Cerdyn
Paent glas
Llinyn
Balŵn
Pen marcio
Tywod
Glud
Twll Punch
Sticeri ar gyfer llygaid
 

 
Nawr ceisiwch gael y balŵn yn y Cwpan trwy ei siglo.

Gwnewch gêm "Pel mewn cwpan"
Jona a'r pysgodyn mawr eich hunan



Cyflenwadau sydd eu hangen: 
Pegiau dillad pren; creonau, marcwyr neu bensiliau lliw; papur lliw neu fwrdd
ewyn; glud neu gwn glud poeth a ffon glud; siswrn.
 
 
 
 
Cyfarwyddiadau: 
 

1. Patrwm lliw pysgod a Jona. 2. Torrwch allan y pysgodyn a Jona. 3.
Torrwch bysgod yn hanner yn dilyn y llinell. 4. Llinellwch haneru'r pysgodyn
ar peg ddillad pren gyda'r chynffon yn gorchuddio'r rhan fetel o'r peg (1 1/2"
y peg yn weladwy). 5. Gludwch hanner uchaf y pysgod ar ran uchaf y peg
ddillad. 6. Gludwch hanner gwaelod y pysgodyn ar ran isaf y peg ddillad. 7.
Gludwch Jona ar cefn y peg ddillad ar yr hanner isaf y tu ôl i'r hanner isaf o'r
pysgod.
 
Opsiwn arall: defnyddiwch bapur lliw neu fwrdd ewyn ar gyfer jona a'r
pysgoldyn 

Crefft Jona a'r Pysgodyn Mawr




