
Cymuned Bach!
         

Wythnos 2
Llun gan John Paul Stanley g/o YoMinistry



Cerddoriaeth - Creation Song gan
Saddleback Kids
 

Dyma gân sy'n dweud wrthym ni am holl greadigaeth Duw.
Mae yna rai fersiynau gwahanol o'r gân ar sianel Saddleback Kids ar
You Tube, ond bydd yr un yma yn gweneud i chi codi a dawnsio.
Ewch ati i ddysgu'r symudiadau.
Beth yw eich hoff ran o'r gân?
Allwch chi feddwl am unrhyw beth y gallen ni ei wneud i wneud y gân yn
well?

Stori'r Creu

https://www.youtube.com/watch?v=nWgC62KGsKM

Yn defnyddio Beibl eich hun darllenwch Stori'r Creu.
Os nad oes gennych chi Beibl rydym ni wedi ffindio stori ar
You Tube y gallwch gwylio.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=GEIwDaLTYGc



Creative Prayer
Byddwch yn llonydd am funed, rhowch y gorau i'r hyn rydych yn ei wneud a
cymerwch amser i edrych allan o'r ffenest neu i eistedd yn eich gardd.
Stopiwch, edrychwch a gwrandewch, defnyddiwch eich synhwyrau i fwynhau ac
archwilio harddwch creu o'ch cwmpas.
Os ydych chi'n byw mewn amgylchedd trefol, adeiledig edrychwch ar y gwefannau
hyn, sy'n gadael i chi archwilio harddwch ein byd naturiol drwy daith rithwir.
 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
http://youtu.be/3WYYgP79DJ4
 
Gerddi Kew
https://www.youtube.com/watch?v=ioG_Vfh0Kxw&feature=emb_logo
 
Parciau Brenhinol
https://www.royalparks.org.uk/learn/learn-in-hyde-park-and-kensington-
gardens/planning-your-visit/our-facilities/virtual-tour
 
Gardd Claude Monet, Giverny, Ffrainc
https://www.youtube.com/watch?v=BtZ0dcUzGX8
 
Gardd Fotaneg Trofannol Hawaii, Papaikou, Hawaii
https://www.youtube.com/watch?v=dqMA5s-N1Uw
 
Keukenhof, Amsterdam, Holland
https://www.youtube.com/watch?v=dpMA5s-N1Uw
 
Cymerwch amser i fod yn llonydd-Mwynhewch harddwch y creu.
 
Genesis 1:31 Edrychodd Duw ar bopeth roedd wedi'i wneud, a gweld fod y cwbl
yn dda iawn.
 
Duw roddodd y ddaear i ni. Ein gwaith ni yw gofalu amdano.
 
Beth am wneud nod tudalen creu fel gweddi drwy osod rhywfaint o dâp gludiog
dwy ochr ar ddarn o gerdyn. Yna, ewch i gasglu rhai pethau i'w llenwi o'ch man
tu allan. Dywedwch diolch i Dduw am bob un wrth i chi fynd.



Stori'r Creu







Creft

Beth am greu daliwr haul creu
Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau a thempled yn
https://craftingthewordofgod.com/2014/04/03/creation-sun-catcher/

Neu ddiwrnod o olwyn greu 
Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau a thempled yn
https://craftingthewordofgod.com/2013/07/01/days-of-creation-wheel/




