
Nesaf, darllenwch y Stori o’r Beibl Mewn Lluniau (naill ai ar
lein neu cewch argraffu’r PDF), ac yna trafodwch y cwestiynau
sydd ar ddiwedd y wers.

RHOWCH GYNNIG AR HYN: Gofynnwch i’ch plant dynnu
llun o’r gôt laes a roddodd Jacob i Joseff. I weld llun o’r
gôt hon gweler Storı̈au 19 a 21 yn Storı̈au o’r Beibl. Am fwy
o wybodaeth am arwyddocâd y gôt, gweler Insight o dan
“Dress” a “Joseph.” Ewch i PUBLICATIONS ˛ ONLINE
LIBRARY ar www.jw.org i weld â yw’r rhain ar gael mewn
iaith rydych chi’n ei deall.�

� Mewn rhai ieithoedd gallwch wrando ar ddarlleniad dramatig o’r
stori hon dan y teitl “Preserving Life in Time of Famine.” Mae’r recordiad
sain hwn hefyd yn trafod digwyddiadau a drafodir yn y gyfres Storı̈au o’r
Beibl Mewn Lluniau. Gellir ei lawrlwytho oddi ar www.jw.org.

PROSIECTAU ADDOLIAD TEULUOL � CANLLAW I RIENI

Meibion Jacob
GENESIS PENNOD 37

Dewiswch weithgareddau a fydd o les ac o ddiddordeb i’ch plant. Trafodwch y gweithgareddau fel teulu.

DARLLENWCH GENESIS PENNOD 37

MWY O WEITHGAREDDAU I’W HARGRAFFU
LLUN A GWEITHGAREDD
BETH SYDD O’I LE YN Y LLUN HWN? Ar gyfer plant iau:
Gofynnwch iddyn nhw chwilio am ddau beth sydd o’u lle yn y llun. Yna,
gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu eu hatebion ar y llinellau, a lliwio’r
llun. Gofynnwch iddyn nhw ddisgrifio beth sy’n digwydd yn y llun.

GWEITHGAREDD ASTUDIO
PWY YDW I? Ar gyfer plant hŷn: Gofynnwch iddyn nhw ddarllen y
cliwiau a nodi enwau meibion Jacob.

CASGLU A DYSGU
CERDYN CYMERIAD BEIBLAIDD Darllenwch yr hanes byr.
Gofynnwch y cwestiynau ar y cerdyn. Gan ddefnyddio’r llinellau amser
ar y cerdyn hwn ac ar y cardiau eraill, helpwch eich plentyn i roi’r
cymeriadau mewn dau grŵp: (1) y rhai a gafodd eu geni cyn Iesu, a
(2) y rhai a gafodd eu geni ar ôl Iesu.
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