Cymuned
Bach!

MAE DUW GYDA NI

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch Salm 46 sydd wedi ei penodi "Mae
Duw gyda ni" yn Y Beibl Newyddion Da.
Os nad oes gennych fynediad at Feibl yna gallwch ddod o hyd i fersiwn
o'r darlleniad ar www.beibl.net

Dyma rai dolenni eraill i'ch helpu chi i ddeall pwysigrwydd diwrnod
coffa
Charlie Brown a Diwrnod y Cofio (Saesneg)
https://www.canva.com/design/DAEJEjqxbkg/prDSnhURclTRHh88YHaW3w/edit
Llyfr y pabi - Yr Alban (Saesneg)
https://www.youtube.com/watch?v=AiGXTeiP5Nc&t=306s
"Poppies" ar CBeebies
https://www.youtube.com/watch?v=wOT5CDnYHEs
Pam rydyn ni'n gwisgo pabïau? (Saesneg)
https://www.youtube.com/watch?v=jU9u8iZmGog

DDADBACIO

Y dydd Sul hwn rydyn ni'n dathlu Sul y Cofio, Sul y Cofio yw'r dydd Sul
agosaf at yr 11eg o Dachwedd.
Cynhelir Sul y Cofio ar y dydd Sul agosaf at Dachwedd 11eg oherwydd ar y
dyddiad hwnnw ym 1918 am 11yb daeth y Rhyfel Byd Cyntaf neu'r "Rhyfel
Mawr" i ben.
Ers y diwrnod hwn rydym wedi dathlu diwedd y rhyfel ar y diwrnod hwnnw
gyda distawrwydd dwy funud i'r holl bobl sydd wedi marw yn y rhyfel
hwnnw a phob rhyfel ers hynny.
Am yr wythnos hon rwyf wedi dewis Salm 46 fel ein darlleniad o’r Beibl
oherwydd ei fod yn Salm sy’n dweud wrthym fod Duw bob amser gyda ni.
Trwy'r da a'r drwg mae Duw bob amser yno. Mae'r Salm yn cychwyn trwy
ddweud wrthym mai Duw yw ein lloches a'n cryfder, bob amser yn barod i
helpu ar adegau o drafferth. Dyna'n union y bydd y milwyr yn y fyddin
wedi'i angen pan oeddent yn mynd i ymladd, i wybod bod rhywun yn
gwylio amdanynt.

Rhyfel Byd 1: Gweddïau Pabi
Ar Sul y Cofio mae pobl yn cofio'r rhai a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf (RB1),
ac mewn rhyfeloedd eraill hefyd.
Un o'r ffyrdd maen nhw'n cofio yw trwy wisgo pabi.
Daeth pabïau coch yn gysylltiedig â RB1 pan wnaethant flodeuo ar feysydd
brwydr Gwlad Belg a Gogledd Ffrainc - ardal a elwir yn ‘Flanders Field’.
Cymerwch gip ar rai o'r gwefannau isod sy'n rhoi syniad o sut oedd y Rhyfel
Byd 1af.
https://www.natgeokids.com/au/discover/history/general-history/first-worldwar/
https://www.youtube.com/watch?v=TX_i42Z-dkg
Meddyliwch am y rhyfeloedd rydych chi'n gwybod sy'n digwydd yn y byd
heddiw.
Os ydych chi eisiau, gallwch chi dynnu llun neu ysgrifennu dymuniad neu
weddi am y rhai a gollodd eu bywydau yn RB1 neu'r rhai sy'n ymladd heddiw
tu fewn y pabïau isod.

Defnyddir y pabi ar gyfer Cofio oherwydd pan
oedd yr holl ymladd drosodd a'r llwch wedi setlo
ar y caeau. Y pabi oedd y peth cyntaf i dyfu. Fe'i
defnyddir fel symbol i godi arian i'r Lleng
Brydeinig, ond mae hefyd yn cael ei wisgo fel
symbol o heddwch
Bydd angen:
Bisgedi crwn plaen
125g Siwgr eisin
Dŵr 15ml
Lliwio bwyd gel coch
Botymau siocled
Cyfarwyddyd
Cymysgwch y dŵr a'r siwgr eisin.
Ychwanegwch liwio bwyd nes bod eich eisin yn
goch. Defnyddiwch gel lle bynnag y bo modd gan
y bydd lliwio bwyd hylif yn dyfrio'ch eisin
ymhellach
Gan ddefnyddio llwy neu fag pibellu, crëwch
siapiau petalau ar ben eich bisgedi.
Rhowch 1 botwm siocled yng nghanol eich eisin
cyn iddo sychu.
Gadewch i sychu os yn bosibl.

CERDDORIAETH

REMEMBRANCE DAY
CHILD

https://www.youtube.com/watch?

v=UjUpuO0DLVw&list=PLZNAbh0qDoB5UzT4PMAsaQyx6XGE25rTI&pbjreload=101

GOD MADE A WAY
KIDSPRING
https://go.allstarskidsclub.com/programs/god-madea-way-elementary-worship-songmp4-4f7dd8
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Mewn llawer o drefi a dinasoedd ledled y byd, yn aml mae henebion wedi'u
hadeiladu i gofio rhyfeloedd, gan gynnwys cerfluniau o filwyr a brwydrau
enwog. Fodd bynnag, sut olwg fyddai ar gerflun i heddwch?

CREU CERFLUN HEDDWCH ALLAN
O TOES HALEN
RYSÁIT TOES HALEN:
1 CUP SALT
1 CUP PLAIN FLOUR
1/2 CUP WATER

CYMYSGU POB UN GYDA'N GILYDD MEWN
BOWL.
UNWAITH MAE EICH TOES YN BAROD Y
GALLWCH GREU EICH SCULPTURE.
GWYLIAU I SYCH RHYWLE CYNNES

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
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