Gwers
7-11 oed

Beth yw’r Byddin yr Iachawdwriaeth?
Gwers 4: Pam mae’r Beibl yn bwysig?
Gwers am oedrannau 7-11
Gwers 4 – Pam mae’r Beibl yn bwysig?
Dyma’r gwers gyntaf mewn gyfres sy’n cyflwyno plant ysgol gynradd i gredoau, hanes a gwaith
Byddin yr Iachawdwriaeth trwy adnoddau gyffrous o ‘Beth yw’r Byddin yr Iachawdwriaeth?’. I lawr
lwytho y pwynt pŵer, cardiau geirfa neu’r croesair ewch i:
www.salvationarmy.org.uk/uki/whatisthesalvationarmy
Bydd y gwers hyn yn cyflwyno i’r ddisgyblion pam mae’r Beibl yn bwysig i aelodau’r Byddin yr
Iachawdwriaeth. Bydd hyn yn ymddangos i’r ddisgyblion barn eu hunain ar ambell tyst yr Beibl.

Amcanion Gwers

Adnoddau:

I ddeall pam mae’r Beibl yn bwysig i
aelodau’r Byddin yr Iachawdwriaeth

Pwynt Pŵer Gwers 4

I allu esbonio un tyst yr Beibl ac beth
mae’n meddwl
I allu fyfyrio os yr wyt yn cytuno gyda
nifer o dystion yr Beibl ac esbonio eich
barn arnyn nhw

Cardiau Tyst yr Beibl
Cardiau Barn
Beth yw’r Byddin yr Iachawdwriaeth?
Llyfryn A5

Cysylltiadau Cwricwlwm
CYMRU
Addysg Grefyddol
• Meddwl yn greadigol ac yn ddychmygus am gwestiynau bwysig bywyd dynol a chrefydd
• Mynegi barnau ac teimladau ei hunain, ac wneud penderfyniadau wrth ystyried barn pobl eraill.
• Cyfathrebu syniadau, gwerthoedd a chredoau am eu hunain, eraill a’r byd.
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Beth yw’r Byddin yr Iachawdwriaeth?
Gwers 4: Pam mae’r Beibl yn bwysig?
CYFLWYNIAD:
Dechreuwch y gwers wrth ofyn i’r ddosbarth beth yw eu hoff llyfr a pam. Dweud wrthyn nhw fod
gennyn nhw tri munud i drafod gyda’i partner ac yna hoffech chi i glywed y rhesymu dros eu hoff
llyfr. Ar ôl y tri munud, gofynnwch i’r ddisgyblion rhannu ei syniadau.
Ewch ati i esbonio y byddwn yn edrych ar lyfr sydd yn bwysig iawn i bob aelod Byddin yr
Iachawdwriaeth ac Cristnogion – Y Beibl.
Ar ôl hyn darllenwch yr amcanion gwers. Esboniwch i’r ddisgyblion y byddwn yn ailymweld a’r
rhain yn ystod ac ar ddiwedd y gwers i weld os mae cynnydd wedi digwydd.

GWEITHGAREDD GYNTAF:
Yn gyntaf, darllenwch tudalennau 8-9 o’r llyfryn ‘Beth yw’r Byddin yr Iachawdwriaeth’ gyda’r
ddosbarth (sydd yn hefyd ar sleid 4). Gofynnwch i’r ddisgyblion trafod y ddau tasg sydd ar y pwynt
pŵer. Ar ôl cwpl o funudau, dewiswch ambell disgybl i ateb y gwestiynau.
Esboniwch ein fod yn mynd i edrych ar tyst Beiblaidd. Dosbarthwch y tystion Beiblaidd i’r
ddisgyblion, ac gofynnwch iddyn nhw i feddwl am beth mae’r tyst yn golygu ac os mae nhw’n
cytuno neu’n anghytuno gyda hi. Ar ôl iddyn nhw meddwl amdani hi, dylen nhw ddweud i’w
partner beth mae nhw’n meddwl ac pam mae nhw’n cytuno neu’n anghytuno gyda hi.

ADOLYGU CYNNYDD:
Esboniwch cyn edrych ar y dystion yn bellach, yr ydym yn mynd i asesu cynnydd y wers. Gofynnwch
i’r ddosbarth codi wrth i chi ddarllen yr amcanion, os mae nhw’n meddwl ei fod wedi cyrraedd yr
amcan. Wrth i nhw godi gofynnwch i ambell ddisgybl pam mae nhw wedi codi.

YR AIL GWEITHGAREDD:
Ar ôl i’r ddisgyblion edrych ac trafod tyst yr Beibl gyda’i partner, esboniwch y byddwn yn edrych ar
dystion Beiblaidd gyda’n gilydd. Dewiswch ddisgybl i ddarllen y tyst a oedd gyda nhw ac i esbonio
i’r ddosbarth beth mae nhw’n ystyried y tyst i feddwl ac os ydyn nhw’n cytuno neu’n anghytuno
gyda hi. Yna gadewch i weddill y ddosbarth dewis os mae nhw’n cytuno neu’n anghytuno trwy
ddefnyddio y cardiau barn Gofynnwch nhw i ddal y cerdyn coch os mae nhw’n anghytuno, melyn
os mae nhw’n ansicr ac y gwyrdd os mae nhw’n cytuno. Gallwch yna gofyn i ambell ddisgybl i
esbonio eu barn amdani. Gwnewch hyn am tua pedwar tyst os oes amser gennych.
Gallwch wedyn esbonio fod rhain yn tystion mae aelodau’r Byddin yr Iachawdwriaeth yn ceisio
dilyn oherwydd dyma beth mae nhw’n credu mae Duw yn dysgu nhw sut y ddylen nhw byw a thrin
eraill.
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Beth yw’r Byddin yr Iachawdwriaeth?
Gwers 4: Pam mae’r Beibl yn bwysig?
CYFARFOD LLAWN:
Gan ddefnyddio sleid 8, gallwch nawr chwarae gêm i ailadrodd y gwers heddiw ac y gwersi
gorffennol. Esboniwch y byddech yn ddarllen datganiad neu cwestiwn ac bod yr atebion yn un
o’r bocsys a dangosir ar y sleid. Bydd angen ddau disgybl i chwarae’r gêm hyn – Bydd angen i’r
ddau sefyll yn agos i’r sgrin ac yr un gyntaf i dapio’r bocs gywir wrth i chi ddarllen y ddatganiad
yw’r enillwr. Mae’r enillwr yn aros i chwarae yn erbyn y person nesaf (Falle bydd hi’n syniad i
chwarae bechgyn yn erbyn merched).
Mae llyfr hyn yn bwysig iawn i aelodau Byddin yr Iachawdwriaeth a Christnogion – Y Beibl
Gwnaeth y dyn perfformio nifer o wyrthiau – Iesu
Mae nifer o aelodau ifanc Byddin yr Iachawdwriaeth yn ddysgu am y Beibl yma – Grŵp Ieuenctid
Enw’r lle mae aelodau’r Byddin yr Iachawdwriaeth yn addoli – Corfflu
Dysgodd Iesu i eu ddisgyblion i ..... garu eich gilydd
Mae gan y Beibl nifer o.... dystion a straeon
Mae aelodau Byddin yr Iachawdwriaeth am ddangos hyn i eraill a’i gymuned – Cariad Duw
Cafodd y Beibl ei hysgrifennu gan tua nifer yma o bobl – 40
Beth yw’r enw’r elusen a eglwys y sefydlodd William Booth – Byddin yr Iachawdwriaeth
I orffen, edrychwch yn ôl at amcanion y gwers ac gofynnwch i’r ddisgyblion codi os mae nhw
wedi cyrraedd yr amcan. Ar ôl i’r ddisgyblion sefyll, gofynnwch i nifer ddisgybl pam mae nhw
wedi sefyll.
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