
Cyfieithwyd ac addaswyd gan  

Addoliad i bob oed: Cyfri’r dyddiau 
 

Nod: I gyflwyno’r syniad o Adfent a chyfri’r dyddiau. 

Adnoddau 

 2 Galendr Adfent sydd ddim yn dangos stori’r Nadolig (e.e. rhai sy’n dangos 
cymeriadau cartŵn) 

 Y Calendr Adfent Go Iawn (The Real Advent Calendar) 

 Gallwch ddefnyddio PowerPoint sy’n dangos lluniau Alida Massari (dilynwch y ddolen 

a sgroliwch i waelod y dudalen 

<https://meaningfulchocolate.co.uk/pages/resources>) 

 

Trosolwg 

1. Trafodwch y dywediad, ‘Dw i’n cyfri’r dyddiau’? Beth yw ystyr y dywediad? Pa bryd 

fydden ni’n clywed pobl yn ei ddweud? 

Esboniwch fod y dywediad yn cael ei ddefnyddio gan bobl sy’n edrych ymlaen at 

rywbeth arbennig e.e. gwyliau, neu gyfarfod hen ffrind.  Pan dŷn ni’n cyfri’r dyddiau 

dŷn ni fel arfer eisiau i amser hedfan heibio. Ydych chi’n ‘cyfri’r dyddiau’ rywbryd yn 

ystod y flwyddyn? Sut ydych chi’n cadw cofnod o faint o ddyddiau sy’n weddill cyn y 

‘diwrnod mawr’? 

 

2. Trafodwch sut ein bod ni’n gwybod bod y tymhorau'n newid. Pa fath o bethau sy'n 

dangos bod yr haf ar ei ffordd? Y Tywydd? Rhaglenni gwahanol ar y teledu? 

 

3. Trafodwch sut ein bod ni’n gwybod bod y Nadolig yn agosáu. Ydy’r diwrnodiau’n 

byrhau? Pryd ydyn ni’n dechrau cyffroi? Pan fyddwn ni'n gweld y siocled Nadoligaidd 

yn y siopau? Pan fydd y rhaglenni Nadoligaidd yn dechrau ymddangos ar y  teledu?  

Pan dŷn ni’n dechrau meddwl am ba anrhegion i brynu i’n ffrindiau a’n teulu? 

Neu….yn dawel fach ….ydyn ni’n dechrau cyffroi wrth feddwl am be dŷn ni am 

dderbyn ... am beth dŷn ni eisiau fel anrhegion Nadolig? 

 

4. Dwedwch fod gan yr eglwys Gristnogol enw arbennig ar gyfer y cyfnod cyn y Nadolig; 

y cyfnod pan mae Cristnogion yn cyfri’r dyddiau. Gofynnwch a oes unrhyw un yn 

gwybod beth yw’r gair i ddisgrifio’r amser yma. Adfent -  sy'n golygu 'dyfodiad’ neu 

‘cyrraedd'. Felly adeg y Nadolig rydyn ni’n aros i rywun ddyfod neu gyrraedd.  

Gofynnwch i'r plant os ydyn nhw’n gwybod am bwy neu am beth mae Cristnogion yn 

aros amdano yn ystod cyfnod yr Adfent. Esboniwch mai dyma'r amser dŷn ni’n ei 

ddefnyddio i baratoi ar gyfer dathlu geni Iesu. 
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5. Gofynnwch i’r plant sut mae Calendr Adfent yn cyfri’r dyddiau cyn y Nadolig (agor 

drysau bach, weithiau bydd siocled tu ôl i’r drws). 

 

6. Dangoswch y Calendrau Adfent sydd ddim yn dangos Stori’r Geni (y cymeriadau 

cartŵn).  Pwy yw’r cymeriadau ar y calendr? Ydyn nhw’n rhan o hanes y Nadolig? 

(Na) 

 

7. Dangoswch y Calendr Adfent Go Iawn. Lluniau o bwy sydd ar y calendr? Ydyn nhw’n 

rhan o hanes y Nadolig? (Ydyn). 

 

8. Gofynnwch i rywun agor drws 1 ar y Calendr Adfent Go Iawn. Gofynnwch i rywun 

ddarllen y geiriau: ‘This is the story of a very special baby….’ Enw’r baban oedd Iesu. 

Mae’r Beibl yn dysgu mai Iesu oedd Mab Duw. Daeth Iesu i’r byd i ddangos mor fawr 

oedd cariad Duw tuag aton ni. Mae Duw eisiau i ni garu ein gilydd hefyd. Dyna pam 

mae’r Nadolig yn amser mor sbesial, a dyna pam mae Cristnogion yn cyfri’r dyddiau 

bob blwyddyn. 

 

9.  Yng nghyfnod yr Adfent, rydyn ni’n ceisio gwneud pethau bach sy'n ein helpu ni i 

baratoi. Rydyn ni’n agor y drysau ar y calendr, yn canu caneuon ac emynau arbennig. 

Gofynnwch pa bethau eraill sy’n digwydd yng nghyfnod yr Adfent: Ysgrifennu cardiau 

Nadolig, ymarfer ar gyfer cyngerdd Nadolig; canu carolau, addurno'r goeden.  

Beth am gynnig tair her ar gyfer cyfnod yr Adfent: 

• Bob dydd, pan fyddan nhw’n agor drws (drws y tŷ neu’r drysau ar eu calendr) i weddïo 

dros rywun arall neu ddiolch i Dduw am y pethau da sydd yn eu bywydau. 

• Cefnogi elusen 

• Bod yn garedig i eraill. 

Wrth wneud rhai o’r pethau yna byddwn yn cyfri’r dyddiau cyn y Nadolig yn y ffordd orau. 

Cyfle i feddwl 

Sut gall pob dydd yng nghyfnod yr Adfent fod yn arbennig? Pwy fyddwch chi'n cofio 

amdano? Efallai byddwch yn cofio am berson arbennig sydd wedi eich helpu chi a’ch 

cefnogi chi bob dydd. Neu efallai eich bod chi angen dweud sori wrth rywun am eich bod 

chi ar fai, ac o hyn ymlaen y byddwch yn gwneud ymdrech arbennig i fod yn garedig ato 

fo neu hi. Neu efallai eich bod chi eisiau gweddïo am rywun nad ydych chi’n ei nabod -  

plant a phobl llai ffodus na chi. Neu rywun sy'n dioddef oherwydd tlodi neu ryfel yn eu 

gwlad eu hunain. Cofiwch fod Iesu wedi dod i’r byd er mwyn pawb; er mwyn i bawb 

wybod am gariad Duw yn eu bywydau. 



Cyfieithwyd ac addaswyd gan  

 

Gweddi 

Ein Tad, rydyn ni’n teimlo’r cyffro wrth gyfri’r dyddiau at y Nadolig. 

Helpa ni i gofio'r rhai sy’n llai ffodus na ni ar yr adeg yma o’r flwyddyn. Efallai eu bod yn 

gweld cyfnod yr Adfent yn anodd am eu bod yn dlawd, yn unig neu’n dioddef. 

Gweddïwn y bydd pawb yn profi cariad Duw y Nadolig hwn ac yn rhannu'r cariad hwnnw 

â'i gilydd. Diolchwn i ti am anfon Iesu i’r byd. Helpa ni i agor ein calonnau iddo fo, ac i’n 

brodyr a’n chwiorydd drwy’r byd y Nadolig hwn. 

Amen 


