
Croeso i ’ch Cit 

TeyrnasGweddiwch yn Ddiogel! 
Sylwch fod rhannau bychain yn y Cit Teyrnas, a bod 
angen goruchwyliaeth oedolyn, gan ei fod yn cynnwys 
eitemau a allai fod yn beryglus os nad ydyn nhw’n cael eu 
defnyddio’n iawn.

Peryglon Tagu – ff on lolipop, losin, rhesin 
RHYBUDD: PERYGL TAGU
Efallai bydd rhai cynnyrch yn cynnwys cnau neu laeth.
Ddim yn addas ar gyfer plant o dan 3 oed.

Perygl Tagu – Balŵn
RHYBUDD: PERYGL TAGU – Gall plant o dan 8 oed dagu neu 
fogi ar falwnau sydd heb eu chwythu i fyny neu sydd wedi 
torri. Mae angen goruchwyliaeth oedolyn. Cadwch falwnau 
sydd heb eu chwythu i fyny allan o afael plant. Gwaredwch 
falwnau sydd wedi torri ar unwaith. 

Perygl Tân – Cannwyll fechan
RHYBUDD: PERYGL TÂN – i atal tân ac anaf difrifol, llosgwch 
y gannwyll lle gallwch ei gweld. Cadwch hi draw oddi wrth 
ddraff tiau a dirgryniadau. Cadwch hi allan o gyrraedd plant 
ac anifeiliaid anwes. Peidiwch byth â llosgi cannwyll ar neu 
yn ymyl unrhyw beth sy’n gallu mynd ar dân. 

Mae’r adnodd teulu hwn wedi’i fwriadu i’ch helpu a’ch tywys yn eich gweddïau 
trwy Deled Dy Deyrnas. Mae’r cit yn awgrymu gwahanol ff yrdd i chi a’ch 
teulu weddïo dros 5 person sy’n ff rindiau ac yn aelodau o’r teulu. Rydyn ni’n 
gobeithio y bydd hefyd yn awgrymu ff yrdd newydd i’ch teulu weddïo a nesáu 
at Dduw gyda’ch gilydd. 

Sut mae’n gweithio! 
Ar gyfer pob diwrnod o’r Dyrchafael (Diwrnod 1) hyd at y Pentecost (Diwrnod 
11), rydyn ni wedi darparu awgrym gweddi dyddiol a gweithgaredd ar y thema 
benodol i gyd-fynd ag ef. Yn ogystal â chyfl wyno eich ff rindiau a’ch teulu i Dduw, 
mae hefyd yn ff ordd ddifyr a diddorol i weddïo! Os oes gennych chi blant hŷn, 
efallai byddan nhw am gychwyn ar yr her weddi eithafol ar unwaith!



Hylif Swigod a theclyn  
chwythu 

Olwyn barod i’w lliwio a 
Channwyll Fechan

Pecyn bach o losin

Balŵn, darn bach o bapur 
wedi’i  rwygo

Ffyn lolipop

Gwelltynnau

Pecyn o hadau  
Mwstard/Berwr

Calonnau papur

Torchau allweddi

Blwch bach o resin

Cerdyn Gweddi’r Arglwydd

Bydd angen  
y rhain: 

Dduw Gogoniant, rwy’n dy 
ddilyn di... 

Dduw Gras, rwy’n dy foli di  
ac yn diolch i ti am... 

Dduw Gras, rwy’n diolch... 

Dduw Maddeuant, mae’n  
flin gen i am yr adegau pan  
fues i’n... 

Dduw Gweledigaeth, rwy’n 
offrymu i ti... 

Dduw Tosturi, rwy’n gweddïo 
dros... 

Dduw’r Oesoedd, rwy’n gofyn 
am dy help... 

Dduw Cariad, rwy’n dy addoli...

Dduw Dealltwriaeth, rwy’n 
ymhyfrydu yn dy Air... 

Dduw Dirgelwch, rwy’n dod  
i’th ddistawrwydd... 

Dduw’r Nefoedd a’r Ddaear, 
rwy’n gwneud hyn yn Dy  
Enw Di... 

Y Gweithgareddau: 

Cymerwch eich tro i chwythu swigod. Wrth wylio’r swigod, gweddïwch y bydd 5 person rydych chi’n eu 
nabod a’u caru yn dod at Dduw. 

Mae pob person yn lliwio un rhan o’r olwyn, ac wrth wneud hynny, yn diolch i Iesu am ei gariad, ac yn 
gweddïo dros eich 5 ffrind, y byddan nhw’n dod i nabod ei gariad hefyd.

Wrth rannu’r losin gyda’r teulu, cyflwynwch weddi o ddiolch am yr holl bethau rhyfeddol sydd gennych 
chi, goleuwch y gannwyll fechan, a gweddïwch dros eich 5 person. 

Gall pob un ohonoch chi ysgrifennu rhywbeth rydych chi am ddweud ‘sori’ amdano ar ddarn bach o 
bapur sidan wedi’i rwygo, ei wasgu’n fach a’i roi yn y balŵn. Chwythwch y balŵn gyda’r negeseuon 
‘sori’ ynddo i fyny, a’i ollwng – byddan nhw’n hedfan i ffwrdd! Goleuwch y gannwyll a gweddïwch dros 
eich 5 ffrind/aelod o’r teulu. 

Gall pob person ysgrifennu ar ffon lolipop ac addurno â sticeri rywbeth y bydden nhw’n ei offrymu i 
Dduw, fel dawn neu allu – neu hyd yn oed hoff degan. Goleuwch y gannwyll a chyflwyno enwau’r 5 
person rydych chi’n gweddïo drostyn nhw i Dduw. 

Ysgrifennwch enw rhywun i weddïo drostyn nhw ar ddarn o bapur a’i roi ar ben y gwelltyn i greu roced 
(dilynwch y cyfarwyddiadau), yna chwythwch nhw i’r awyr, gan weddïo dros bob person wrth i chi 
wneud hynny (efallai heb gynnau’r gannwyll eto heddiw!)

Ychwanegwch hadau (o’r pecyn) at bapur sidan neu wlân cotwm llaith a gweddïwch y bydd Duw’n 
helpu’r hadau i dyfu. Yna gweddïwch y bydd yn helpu eich 5 ffrind/aelod o’r teulu i dyfu’n nes ato Ef. 
Goleuwch y gannwyll ar gyfer eich gweddïau a gofalwch am yr hadau ar hyd yr wythnos. 

Addurnwch y calonnau papur ag enwau’r bobl rydych chi am weddïo drostyn nhw, a dywedwch wrth 
Dduw faint rydyn ni’n ei garu Ef. Gweddïwch y bydd y 5 person yma’n dod i’w garu Ef hefyd. 

Dewiswch sawl adnod o’r Beibl fel Ioan 3:16, Ioan 10:10, y gall y teulu ddewis o’u plith a’u nodi yn eu 
torch allweddi, gweddïwch y bydd Duw yn eich helpu i’w deall nhw a chariwch y torch allweddi weddill 
y dydd/yr wythnos i’ch atgoffa i garu Ei air. Gweddïwch y bydd eich 5 ffrind/aelod o’r teulu yn dysgu 
rhywbeth am y Beibl. 

Bydd angen gwydraid o lemonêd arnoch chi ar gyfer y weddi hon. Cymerwch eich tro i ollwng un 
resinen i’r gwydryn. Tra bod y ffrwyth yn codi i’r wyneb, defnyddiwch yr amser i weddïo dros un o’ch  
5 ffrind. 

Rydych chi wedi cael 10 diwrnod o weddi – nawr rhowch gynnig ar ‘weddïo eithafol’. Ewch allan i 
rywle i weddïo, a thynnwch luniau neu ffilmiwch eich hun i greu eich albwm/fideo/stori instagram 
gweddi eich hun. Cysylltwch y rhain â’n gweddïau dyddiol sydd â’r hashnodau #addogweddïo a 
#deleddydeyrnas. Efallai bydd rhywun arall yn cael eu hysbrydoli i weddïo gyda chi. Gallwch chi 
ddefnyddio Gweddi’r Arglwydd a gweddïo dros eich 5 ffrind a’ch teulu yn ogystal â’r gweddïau dyddiol 
ar ein gwefan (dolen i’r dudalen). 

Awgrymiadau 
Gweddi:  

Diwrnod 1  
(Y Dyrchafael) #AtIesu 
 
Diwrnod 2 
#Mawl 

Diwrnod 3
#Diolch 

Diwrnod 4
#Sori

Diwrnod 5 
#Offrymu 

Diwrnod 6
#Gweddïodros

Diwrnod 7
#Help

Diwrnod 8
#Addoli

Diwrnod 9
#Myfyrio 

Diwrnod 10
#Distawrwydd 

Diwrnod 11  
(Y Pentecost) 
#DeledDyDeyrnas 

Diwrnod: 


