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Nod: i esbonio pam fod wyau’n cael eu defnyddio fel rhan o ddathliadau’r Pasg. 

Nodiadau:  

 1. Cwis sy’n dangos bod wyau’n rhan o ddiet pobl ar draws y byd, a chyfle i nodi 

bod nifer fawr o anifeiliaid a chreaduriaid yn dodwy wyau. 

 2. Hanes y Pasg: lluniau gan Martina Peluso o lyfryn y Pasg gan y Meaningful 

Chocolate Company. 

 3. Nodi bod wyau yn atgoffa pobl o wahanol rannau o hanes y Pasg. 

Adnoddau:  

Nodiadau a chyflwyniad PowerPoint. 

Lluniau o Wikipedia – Trwydded Creative Commons neu www.freeimages.com   

https://www.freeimages.com/photo/omelette-1330024 

https://www.freeimages.com/photo/egg-3-1324581 

1023px-Bombina_bombina_1_(Marek_Szczepanek)_tight_crop.jpg 

1024px-Antarctic_adelie_penguins_(js)_21 

1024px-Deviled_Eggs_-_3-23-08 

1024px-FrenchToast.JPG 

1024px-FoodOmelete 

1024px-Natrix_natrix_persa3 

1024px-Platypus_BrokenRiver_QLD_Australia.jpg 

1024px-Poached_eggs_with_moccha_salt 

1024px-Spider_home_basement 

1024px-Sturgeon 

aid1261939-v4-900px-Scramble-an-Egg-Step-6-Version-2 

1024px-Tachyglossus_aculeatus_side_on.jpg 

American_Beaver.jpg 

Egg_curry 

Peacock_Plumage 

Picklegegg 

Scotch_Egg_open 

Water_Vole_on_Boot_Hill_(5592665124).jpg 

Adnoddau: 

Amrywiaeth o wyau siocled (dewisol) 

https://www.freeimages.com/photo/omelette-1330024
https://www.freeimages.com/photo/egg-3-1324581
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Mae amser y Pasg wedi cyrraedd unwaith eto, amser cywion bach melyn ac wyau 

siocled. Tybed faint ydych chi’n ei wybod am yr wyau? 

 

Pwyntiau trafod: 

 

• Pryd ydyn ni’n gweld wyau? Gan amlaf pan dyn ni yn eu bwyta neu’n eu prynu yn 

y siop! 

 

• Mae wyau wedi bod yn rhan bwysig o ddiet pobl ers miloedd o flynyddoedd.  

 

• Pa bryd fyddwch chi’n bwyta wyau fel arfer? I frecwast? 

 

• Pa fath o anifeiliaid sy’n dodwy wyau? Pa fath o wyau ydyn ni’n eu bwyta? Ydych 

chi wedi gweld wyau mewn caeau, mewn perthi? 

 

• Ydych chi wedi gwylio wy yn deor (hatch)? Mae wyau yn gallu bod yn fwyd, ond 

hefyd mae wyau yn arwydd o fywyd newydd. Mae wyau yn deor...ac wedyn be 

welwn ni? 

 

Mae’r cwestiynau uchod yn help i baratoi am ‘Cwis y Pasg’. 
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Ydych chi’n barod am Gwis y Pasg?   

 

Mae 2 sialens. Rydyn ni’n awgrymu 2 dîm o 3 neu 4 

plentyn. Beth am ddewis plant i gadw sgôr hefyd?  

 

Gêm 1: Sut wyt ti’n hoffi coginio dy wyau? 

Rydyn ni wedi gofyn i lawer o bobl nodi eu hoff fwydydd 

sy’n cynnwys wyau ac o’r holl atebion rydyn ni wedi dewis 

10 ffordd syml o baratoi wyau. Dydyn ni ddim yn sôn am 

wyau siocled! Rydyn ni’n sôn am wyau ffres, wyau rydych 

chi’n gallu eu cracio ar agor a’u coginio. Ac i wneud 

pethau’n fwy diddorol rydyn ni eisiau i chi ddyfalu beth yw’r 

ffordd leiaf poblogaidd o fwyta wyau - fel rhaglen Pointless 

ar y BBC. Ond, mae’n rhaid i’ch ateb chi fod ar y rhestr neu cewch chi ddim 

pwyntiau o gwbl. 

 

Felly dyma’r timoedd…. 

 

Mae pob tîm yn cael tro i enwi un ffordd i goginio neu i baratoi wy. Os nad ydy’r 

ateb yn un o’r dewisiadau yna 0 pwynt. Os fydd yr ateb yn gywir bydd yn 

ymddangos ar y sgrin. 

 

Bydd y cyflwyniad yn mynd yn ôl i sleid 3 ‘ar glic’ nes diwedd y gêm. 

 

 

Dyma’r atebion: 

1. Ŵy wedi ei sgramblo (10 pwynt) 

2. Ŵy wedi ei botsio (10 pwynt) 

3. Ŵy wedi ei ffrio (10 pwynt) 

4. Ŵy wedi ei ferwi (10 pwynt) 
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5. Scotch egg/ ŵy selsig (20 pwynt) 

6. Ŵy mewn cyri (curried eggs) (30 pwynt) 

7. Omled (30 pwynt) 

8. Tost Ffrengig (eggy bread) (30 pwynt) 

9. Wyau wedi piclo (50 pwynt) 

10. Wyau mewn pupur (Devilled eggs) (50 pwynt) 

 

Gorffennwch drwy bwysleisio bod wyau’n rhan bwysig o ddiet pobl ar hyd a lled y 

byd.  

 

Gêm 2: Pa greadur sydd ddim yn dodwy wyau? 

Mae amrywiaeth eang o anifeiliaid a chreaduriaid yn 

dodwy wyau. Mae adar (y rhai benywaidd) yn dodwy 

wyau. Bydd y sleidiau’n dangos creaduriaid sy’n dodwy 

wyau – ond bydd un yn eu plith sydd ddim yn dodwy 

wyau. Pa un yw’r eithriad? Yr odd one out?  

 

Sleid 15: Hwyatbig (platypus) - un o 5 mamal sy’n 

dodwy wyau. Yr afanc (beaver) ydy’r eithriad. Aderyn 

yw’r paen (er mai gwryw sydd yn y llun), felly mae’r 

baenes (peahen) yn dodwy wyau. Mae nadroedd (neidr 

y gwair) a physgod (stwrsiwn / sturgeon) yn dodwy 

wyau. 

 

Sleid 16 o’r chwith i’r dde: Arachnidau yw pryfed cop/corynnod ac maen nhw’n 

dodwy wyau. Mamal yw’r pangolin - spiny ant eater (neu’r echidna) ond mae o’n un 

o’r 5 sy’n dodwy wyau. Mae brogaod a llyffantod yn dodwy wyau (grifft). Yr eithriad 

yw llygoden y dŵr (water vole). Mae pengwiniaid yn dodwy wyau. 

 

Beth am roi 50 pwynt am ateb cywir a rhoi marciau ychwanegol (10 marc) am 

wybodaeth ychwanegol gan y plant - e.e. enw’r anifail? 

 

Gorffennwch drwy bwysleisio bod wyau’n rhan bwysig o ddiet pobl ond hefyd bod 

wyau yn symbol o fywyd newydd. 

 

Wyau Pasg  

Beth am wyau siocled? Faint o wyau siocled medrwch chi eu henwi? e.e. 

 

Galaxy Golden Egg; Mini eggs; Creme egg; Rees peanut butter egg; Cadbury’s 

Oreo egg; Cadbury’s Caramel egg; Kinder egg ac yn y blaen! 
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Pam fod wyau wedi dod yn rhan o ddathliadau’r Pasg? Rydyn ni am wrando ar 

hanes y Pasg, ac fe gawn ni weld pam fod rhoi a derbyn wyau wedi dod yn rhan o 

draddodiadau'r Pasg.   

 

 Dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, daeth dyn o’r enw Iesu â neges 
o obaith a chariad i’r byd. Aeth i Jerwsalem ac roedd y bobl yn 
dathlu wrth chwifio canghennau o’r coed Palmwydd yn yr awyr. 
Ond tra bod rhai pobl yn dathlu roedd rhai pobl eraill yn cynllwynio 
i’w ladd.  

 

Ar y dydd Iau golchodd Iesu draed ei ffrindiau. Gwnaeth hyn i’w 

dysgu bod angen iddyn nhw wasanaethu a helpu eraill. 

 

 

Wedyn bwytaodd Iesu swper olaf gyda’i ffrindiau. Rhannodd fara a gwin gyda’i 

ffrindiau a dweud wrthyn nhw i gofio amdano bob tro roedden nhw’n yfed gwin a 

bwyta bara. Yn ystod y swper sleifiodd dyn o’r enw Jwdas allan o’r ystafell. Roedd o 

am fradychu Iesu i’w elynion. 

 

 

Yn hwyrach ar y nos Iau, roedd Iesu wedi mynd i weddïo i Ardd 

Gethsemane. Arweiniodd Jwdas filwyr ato. Arestiwyd Iesu a 

chafodd ei arwain i ffwrdd o’r ardd. 

 

 

Ar y dydd Gwener (y diwrnod rydyn ni’n alw’n dydd Gwener y 

Groglith), dwedodd y llywodraethwr Rhufeinig, Pontius Peilat bod 

Iesu’n ddyn dieuog ac nad oedd o wedi gwneud dim o’i le. Ond am 

fod y dyrfa eisiau ei ladd dwedodd Peilat bod Iesu am gael ei 

chwipio a’i groeshoelio. Galwodd am ddŵr, a golchi ei ddwylo o flaen pawb. “Dim fi 

sy'n gyfrifol am ladd y dyn yma,” meddai. “Chi sy'n gyfrifol!” 

Rhoddodd y milwyr glogyn porffor dros ysgwyddau Iesu a choron ddrain am ei ben 
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Cariodd Iesu ei groes drwy strydoedd Jerwsalem.  

 

 

Croeshoeliwyd Iesu yn y canol rhwng dau leidr. Pan fu Iesu farw 
roedd yna ddaeargryn ac aeth y ddaear yn dywyll. Roedd Mair, 
mam Iesu, yn drist iawn. Ar ôl iddo farw, rhoddwyd corff Iesu mewn 
bedd wedi ei naddu yn y graig. Rholiwyd carreg fawr o flaen y 
bedd. 

  

Yn gynnar iawn y bore Sul aeth y gwragedd at y bedd gyda'r 
perlysiau roedden nhw wedi'u paratoi.  Dyma nhw'n darganfod 
fod y garreg fawr oedd ar geg y bedd wedi'i rholio i ffwrdd,  a 
phan aethon nhw i mewn i'r bedd doedd y corff ddim yno!  

Roedden nhw wedi drysu'n lân, ond yna'n sydyn dyma ddau ddyn 

mewn dillad llachar yn sefyll wrth eu hymyl. Roedd y gwragedd wedi dychryn am eu 

bywydau, a dyma nhw'n plygu gyda'u hwynebau ar lawr o'u blaenau. Yna dyma'r 

dynion yn gofyn iddyn nhw, “Pam dych chi'n edrych mewn bedd am rywun sy'n 

fyw? Dydy Iesu ddim yma; mae yn ôl yn fyw!’.’ 

Roedd Iesu wedi ei gyfodi, ac fe ddywedodd wrth ei ffrindiau i ddweud wrth bawb 
am gariad Duw.  

Tybed sut oedd ffrindiau Iesu’n teimlo? 

Dyma hanes sydd ar un llaw yn drist iawn, am fod Iesu wedi ei groeshoelio ac wedi 

marw. Ond ar y llaw arall mae’r hanes yn llawen a gobeithiol am fod Iesu wedi dod 

yn ôl yn fyw. 

Dyma hanes am ail-eni a gobaith. Mae’r hanes yn dangos mor fawr yw cariad Duw 

– ac yn dangos fod cariad Duw yn gryfach na marwolaeth.  

Tybed pam ydyn ni’n dathlu drwy roi wyau siocled i’n gilydd? 

Tybed pa un o'r syniadau yma sydd orau gennych chi? 

- Rydyn ni’n rhoi wyau am fod siâp yr wy yn ein hatgoffa ni o’r garreg a 

roddwyd o flaen bedd Iesu? 

- Mae wy yn symbol o fywyd newydd ac mae’n ffordd o ddathlu’r bywyd 

newydd mae Duw yn gynnig drwy ei fab Iesu Grist? 
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- Roedd pobl yn stopio bwyta wyau, cig a bwydydd moethus eraill yn ystod 

cyfnod y Grawys. Dyma pam rydyn ni’n bwyta crempog ar Ddydd Mawrth 

Ynyd (Pancake Tuesday) am ei fod yn ffordd dda o ddefnyddio wyau cyn i’r 

Grawys ddechrau ar Ddydd Mercher Lludw. Felly roedd bwyta wy ar Sul y 

Pasg ar ôl i’r Grawys orffen yn ffordd i ddathlu atgyfodiad Iesu, a’r gobaith 

am fywyd newydd oedd ar gael i bob un ohonon ni. 

- Mae llawer o bobl yn stopio bwyta siocled yn ystod y Grawys ac yn rhoi’r 

arian maen nhw’n ei safio i elusen. Felly mae bwyta wy siocled yn ffordd dda 

o ddathlu ddiwedd y Grawys. 

Oes ganddoch chi syniadau eraill?  

Mae yna nifer o resymau pam fod pobl yn rhoi wyau siocled i’w gilydd adeg y Pasg.  

Mae rhai pobl yn meddwl eu bod yn symbol da o’r Gwanwyn. Ond, does gan lawer 

o bobl ddim syniad pam ein bod ni’n rhoi wyau siocled i’n gilydd yr adeg yma o’r 

flwyddyn.  

Mae Cristnogion yn rhoi wyau er mwyn cofio be ddigwyddodd i Iesu – ei farwolaeth 

ar y groes a’i atgyfodiad. Y Pasg hwn, cofiwch ddathlu’r bywyd newydd o’ch 

cwmpas ym mhob man. Hefyd cofiwch fod Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, a’i fod o 

wedi dod â neges o obaith, neges am fywyd newydd a neges am gariad Duw gydag 

ef. 

Gweddi 

Ein Tad, 

Diolch am lawenydd y Pasg. 

Diolch am y bywyd newydd rydyn ni’n weld o’n cwmpas. 

Diolch am flodau prydferth y Gwanwyn. 

Diolch am yr adar a’r anifeiliaid a harddwch byd natur. 

Diolch am Ddydd Sul y Pasg a’r cyfle i dreulio amser gyda’n teulu a’n ffrindiau 

agosaf. 

Diolch am yr Arglwydd Iesu a ddaeth a gobaith newydd i bob un ohonon ni wrth 

gyfodi o’r bedd yn fyw.  

Helpa ni i ddweud wrth eraill am lawenydd y Pasg heddiw ac yn ystod y flwyddyn. 

Amen 


