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Dameg y Talentau
Stori a gweithgareddau i’w gwneud gartref
tra dydyn ni ddim yn gallu cyfarfod.
Paid â phoeni os na wnei di bopeth.
Gwna yr hyn yr wyt yn ei ffansio a chael hwyl!

Paratowyd y pecyn hwn gan:
Andy Hughes - Saint y Gymuned, Susan Williams - Cynllun EFE a Chapel Caersalem, Caernarfon,
Nia Williams - Capel y Drindod Pwllheli, Jennifer Roberts - Eglwys Unedig Jerwsalem Bethesda
gyda chymorth, syniadau ac adnoddau gan Mair Roberts, Kathryn Williams, Billie Owens,
Dan Muckle-Jones, Rebecca Gethin, Sara Borda Green, Elin Bryn & Gwyn Rhydderch

An English
version
is also
available

Dalier sylw os gwelwch yn dda. Am resymau hawlfraint dylai’r pecyn hwn gael ei ddosbarthu’n gyflawn ac
yn rhad ac am ddim. Nid yw unrhyw adran o’r pecyn i gael ei ddefnyddio ar wahân neu ei gopïo gan unrhyw
gyhoeddiad arall heb yn gyntaf gael caniatâd. Cysylltwch ag Ahughes@saintygymuned.org

Fersiwn Beibl.net

Stori

“Pan ddaw'r Un nefol i deyrnasu, bydd yr un fath â dyn yn mynd oddi cartref: Galwodd ei weision at ei gilydd a
rhoi ei eiddo i gyd yn eu gofal nhw. Rhoddodd swm arbennig yng ngofal pob un yn ôl ei allu – pum talent (hynny
ydy tri deg mil o ddarnau arian) i un, dwy dalent (hynny ydy deuddeg mil) i un arall, ac un dalent (hynny ydy chwe
mil) i'r llall. Wedyn aeth i ffwrdd ar ei daith. Dyma'r gwas oedd wedi cael
pum talent yn bwrw iddi ar unwaith i farchnata gyda'i arian, a llwyddodd i
ddyblu'r swm oedd ganddo. Llwyddodd yr un gyda dwy dalent i wneud yr
un peth. Ond y cwbl wnaeth yr un gafodd un dalent oedd gwneud twll yn
y ddaear a chadw arian ei feistr yn saff ynddo.Aeth amser hir heibio, yna
o'r diwedd daeth y meistr yn ôl adre a galw'i weision i roi cyfri am yr arian
oedd wedi'i roi yn eu gofal nhw. Dyma'r un oedd wedi derbyn y pum talent
yn dod a dweud wrtho, ‘Feistr, rhoist ti dri deg mil o ddarnau arian yn fy
ngofal i. Dw i wedi llwyddo i wneud tri deg mil arall.’
“‘Da iawn ti!’ meddai'r meistr, ‘Rwyt ti'n weithiwr da, a galla i ddibynnu arnat ti! Rwyt ti wedi bod yn ffyddlon wrth
drin yr ychydig rois i yn dy ofal di, felly dw i'n mynd i roi llawer iawn mwy o gyfrifoldeb i ti. Tyrd gyda mi i ddathlu!’
Wedyn dyma'r un oedd wedi derbyn dwy dalent yn dod ac yn dweud, ‘Feistr, rhoist ti ddeuddeg mil o ddarnau
arian yn fy ngofal i. Dw i wedi llwyddo i wneud deuddeg mil arall.’
“‘Da iawn ti!’ meddai'r meistr, ‘Rwyt ti'n weithiwr da, a galla i ddibynnu arnat ti! Rwyt ti wedi bod yn ffyddlon wrth
drin yr ychydig rois i yn dy ofal di, felly dw i'n mynd i roi llawer iawn mwy o gyfrifoldeb i ti. Tyrd gyda mi i ddathlu!’
Wedyn dyma'r un oedd wedi derbyn un dalent yn dod. ‘Feistr,’ meddai, ‘Mae pawb yn gwybod dy fod ti'n ddyn
caled. Rwyt ti'n ecsbloetio pobl ac yn gwneud elw ar draul eu gwaith caled nhw. Roedd gen i ofn gwneud colled,
felly dw i wedi cadw dy arian di'n saff mewn twll yn y ddaear. Felly dyma dy arian yn ôl – mae'r cwbl yna.’ Dyma'r
meistr yn ei ateb, ‘Y cnaf diog, da i ddim! Dw i'n ddyn caled ydw i – yn ecsbloetio pobl ac yn gwneud elw ar draul
eu gwaith caled nhw? Dylet ti o leia fod wedi rhoi'r arian mewn cyfri cadw yn y banc, i mi ei gael yn ôl gyda rhyw
fymryn o log! Cymerwch yr arian oddi arno, a'i roi i'r un cyntaf sydd â deg talent ganddo. Bydd y rhai sydd wedi
gwneud defnydd da o beth sydd ganddyn nhw yn derbyn mwy, a bydd ganddyn nhw ddigonedd. Ond am y rhai
sy'n gwneud dim byd, bydd hyd yn oed yr ychydig sydd
ganddyn nhw yn cael ei gymryd oddi arnyn nhw! Taflwch
y gwas diwerth i'r tywyllwch, lle bydd pobl yn wylo'n chwerw
ac mewn artaith!
Mathew 25:14-30 Beibl.net

Fersiwn syml
Un tro roedd dyn yn mynd ar daith, cyn mynd rhannodd ei
eiddo rhwng ei dri gwas, pum sach o ddarnau arian i’r
cyntaf, dwy sach i’r ail ac un sach i’r olaf. Gwnaeth y gwas
cyntaf a’r ail was brynu a gwerthu gyda’r arian er mwyn
gwneud mwy o arian ond claddodd y trydydd gwas yr
arian mewn twll yn y ddaear a’i adael.
Wedi amser hir daeth y meistr yn ei ôl. Gofynnodd i’w weision beth oedden nhw wedi ei wneud hefo’r arian.
“Rydym wedi dyblu’r arian roddaist i ni” meddai’r gwas cyntaf a’r ail was. “Da iawn,” meddai’r meistr “Rydych yn
weithwyr ffyddlon a da. Dewch i ddathlu gyda mi”.
“Mi gadwais dy arian yn saff mewn twll yn y ddaear. Dyma ti’r arian yn ôl,” dyweddodd y gwas olaf.
“Y cnaf diog” meddai’r meistr a chymerodd yr arian ganddo a’i roi i’r gwas cyntaf.
Anfonodd y meistr y gwas drwg i ffwrdd heb geiniog i’w enw.

Cwestiynau i’w Trafod
Ar ôl darllen y stori gyda’ch gilydd, fe allech chi drafod y cwestiynau hyn fel teulu:
1. Oes gen ti dalent? Beth ydy hi?
2. Yn y stori beth wnaeth y tri gwas gyda’r arian roddodd y meistr iddyn
nhw?
3. Beth wyt ti’n feddwl mae Iesu yn ei ddysgu i ni trwy’r stori hon?
4. Beth fedri di wneud gyda dy dalent i godi calon neu i helpu pobl eraill?

Stori i’w lliwio

G

Gweddi fer
O Dduw, diolch dy fod Ti’n gallu gwneud pob dim.
Diolch am greu y byd ac am greu pobl. Diolch i Ti am fy nghreu i.
Diolch i Ti am roi talentau arbennig i bawb. Diolch am y talentau rwyt Ti wedi eu rhoi i mi.
Plîs helpa fi i ddefnyddio fy nhalentau i ddangos pa mor wych wyt Ti
ac i helpu pobl o nghwmpas.
Amen.

Posau
Mae 5 gwahaniaeth rhwng y 2 lun hyn. Fedri di ddod o hyd iddyn nhw?

Fedri di rifo'r sachau i ddod o hyd i'r adnod?
Mae'n dod o Hebreaid 13 adnod 16 beibl.net
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Chwilair

Dolenni
Sgetsh bypedau: Talentau Dyfrig https://youtu.be/RErqyIeFiw8
Fideo o gân yr wythnos
https://youtu.be/35tnPnHIFpE
Fideo o’r stori
https://youtu.be/NkLM_gvNC_0

Cart[n o’r stori

http://beibl.net/stori-y-talentau

Gwybodaeth am app Arwyr Ancora - app gêm sydd ar gael am ddim

https://arwyrancora.com/

Teyrnas y Teulu - syniadau/gemau https://ww w.youtube.com/channel/UCzhjwum9-XieYxdQY-r1OJw
(cliciwch ‘Subscribe’)
Adnoddau eraill

https://www.prayerspacesinschools.com/prayer-spaces-at-home

Gweddi Greadigol
Dyblu’r gwerth

Bydd angen:
● Y papur pum punt ffug
● Pensil
● Siswrn
Beth i’w wneud:
● Meddylia am dy talentau.
● Ysgrifenna neu tynna lun un dalent sydd gen ti ar
gefn y papur pum punt ffug.
● Gofynna i Dduw dy helpu i feddwl sut y gelli rannu dy
dalent gyda rhywun arall i godi ei galon neu ei helpu.
● Fydd gen ti ddim mwy o arian, ond byddi wedi
gwneud rhywun yn hapus!

Gwneud Blodyn!
Beth fedri di ei wneud? Pa dalentau sydd gen ti?
Gofynna i Iesu ddangos i ti pa dalentau/ddoniau sydd gen ti. Ysgrifenna nhw ar y petalau.
e.e. Roeddwn i’n garedig.
Wnes i annog rhywun.
Wnes i ganu cân.
Wnes i goginio.
Wnes i helpu.
Roeddwn i’n ddiolchgar.
Wnes i ysgrifennu llythyr.
Wnes i beintio darlun a’i roi i rywun.
Cofia ddefnyddio dy ddoniau i helpu eraill.
Ychwanega‘r petal i’r blodyn bob tro’r wyt ti’n
defnyddio dy dalent.

Scrabble talentau
Bydd angen:
● Papur
● Pensil
Beth i’w wneud:
● Meddylia am ffrind neu rywun o dy deulu.
● Meddylia pa dalent sydd ganddyn nhw a’i
ysgrifennu ar y papur.
● Diolcha i Dduw am y person yma a’i dalent.
● Meddylia am berson arall a gwneud yr un fath.
● Ysgrifenna ei dalent fel ei fod yn cysylltu yn y
gair diwethaf – fel yn y llun.

Sialensau
“Rydw i’n Arbennig”
Mae fy Nhad nefol wedi fy nghreu yn arbennig.
Does neb yn union yr un fath â fi.
Crea boster trwy wneud llun ohonot dy hun ac ysgrifenna arno,
“Does neb yn union yr un fath â fi. Mae Duw wedi fy nghreu ac
mae wedi ngwneud i’n unigryw ac yn arbennig.”
Fe roddodd Duw dalentau i ti felly gwna lun ohonynt o gwmpas
dy lun.
Rho’r llun ar dy ddrych a dyweda wrth dy hun bob dydd dy fod
ti’n arbennig i Dduw.

Sioe dalent dy deulu di
Beth am i ti drefnu Sioe Dalent ar gyfer dy deulu di? Gofynna i bawb feddwl am dalent neu ddwy (neu
fwy!) y gallan nhw eu dangos yn y sioe dalent e.e. dweud jôc, meimio i gân, rolio tafod,
canu tra’n garglo, dawnsio gyda’r ci ... a llawer mwy!

Beth ydy dy dalent di?
Efallai dy fod yn dda am goginio, neu dynnu llun, bod yn
barod i helpu, gwneud i rywun chwerthin neu wneud
triciau hyd a lledrith.
Meddylia am ffordd i ddefnyddio dy dalent i godi calon
ffrind neu aelod o’r teulu yr wythnos hon.
Gwna boster fel hwn efo lluniau o dy dalentau di.

Bod yn garedig
Astudio’r Beibl
Ymweld
Bod yn ystyriol
Bod yn hael
Bod yn onest
Coginio

Trwy gydol y pecyn am y talentau mae llawer o sachau wedi eu cuddio.
Faint fedru di eu cyfrif?

Crefft
Byddi angen

Talent Coginio
Oes gen ti rysáit arbennig rwyt ti’n ei wneud?
Beth am fynd ati i ddangos dy dalent yn coginio trwy wneud dy hoff rysáit neu
wneud cacen arbennig.

Canu
Dwedodd Iesu stori am feistr oedd
yn mynd ar daith;
Galwodd ef ei weision i ddweud
beth ddylent eu gwneud.
Rhoddodd iddynt fagiau llawn
arian i wneud busnes –
“rhowch elw i mi wedyn pan ddychwelaf”
wnaeth o ddweud.
Wnaeth o roi pum sach o arian i’r gwas cyntaf,
Yn disgwyl llawer mwy wedi iddo ddod yn ôl.
Dwy sach i’r gwas nesaf ac un sach i’r trydydd –
Wnaeth o boeni am ‘r un olaf
oedd yn gallu bod yn ffôl!

Aeth o ar ei siwrne ac, ychydig o amser wedyn
Wnaeth o gyrraedd adre a galw’i weision i gyd.
Llongyfarchodd dau a oedd
wedi gwneud llawer o elw
Ond dicter i’r trydydd nad oedd
wedi gwneud dim byd.
Cytgan:
Dylen ni wneud y gorau
gyda holl roddion Duw i ni
Nid i blesio’n hunain ond ein Meistr yn y nef.
Dylen ni geisio defnyddio bob
dawn a phob ceiniog
I helpu pobl eraill gael perthynas gydag Ef.
Hawlfraint 2020 Andy Hughes

Gwyliwch y gân hon a chydganu drwy glicio ar https://youtu.be/35tnPnHIFpE
Os hoffech chi gerddoriaeth (hen nodiant) ar gyfer y gân hon,
cysylltwch ag Andy Hughes - Ahughes@saintygymuned.org

Gemau
Rolio’r rholyn
Bydd angen: rholyn o bapur toiled, tri neu fwy o chwaraewyr
Sut i chwarae:
�� Mae’r chwaraewyr i gyd yn sefyll mewn rhes tu ôl i’w gilydd.
�� Mae’r person ar ben y rhes yn agor y rholyn papur toiled ac
yn gafael yn y papur gydag un llaw ac yn pasio’r rholyn dros
ei ben i’r person tu cefn iddo heb dorri’r papur.
�� Mae’r person nesaf yn pasio’r papur dan ei goesau i’r person nesaf.
�� Mae’r person nesaf yn pasio’r papur dros ei ben i’r person tu ôl iddo.
�� Pan fyddwch yn cyrraedd diwedd y rhes byddwch yn pasio’r rholyn yn ôl eto.
�� Faint o weithiau fedrwch chi fynd ar hyd y rhes fel hyn?
�� Y sialens ydy peidio â thorri’r papur.

Banana ar daith
Bydd angen: banana, dau neu fwy o chwaraewyr, papur cegin i lanhau
Sut i chwarae:
�� Mae’r chwaraewyr yn gorwedd mewn rhes ar eu hyd ar lawr gyda
thraed uwchben y person o’u blaen.
�� Mae’r person cyntaf yn codi banana gyda’i draed ac yna’n codi ei
draed dros ei ben i basio’r fanana i draed y person nesaf.
�� Mae’r person hwnnw yn ei phasio yn yr un ffordd i’r person nesaf.
�� Ailadroddwch hyn nes bydd y fanana’n cyrraedd y person olaf sy’n
gosod y fanana dros ei ben ar lawr.
�� Os mae rhywun yn gollwng y fanana, rhaid ailgychwyn y gêm.
�� Os oes gennych chi ddigon o bobl i chwarae, gallwch gael ras ond os
nad oes, amserwch faint mae’n gymryd i gael y fanana i ddiwedd y
rhes.

Heptathlon - gemau talent
Crea fannau ble gall dy deulu berfformio neu ddangos eu talentau/doniau. Mae angen i bawb gymryd
eu tro. Oes unrhyw beth newydd fedren nhw ei wneud? Fedri di wneud unrhyw beth na fedr gweddill
dy deulu ei wneud?
e.e.
● Pwy fedr gicio pêl bellaf?
● Pwy fedr ateb y nifer fwyaf o gwestiynau Beiblaidd? (Fe allet ti ddefnyddio’r cwestiynau sydd yn y
pecyn.)
● Pwy ydy’r gorau am ddawnsio?
● Pwy fedr siarad â’r llais mwyaf doniol?
● Pwy fedr ddal llyfr ar ei ben am yr amser hiraf?
● Pwy ydy’r gorau am ddweud jôc?
● Pwy fedr sefyll ar un goes am yr amser hiraf?

