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Aled a Siân
Mae Aled a Siân wrth eu bodd yn gwneud pethau cyffrous ac yn archwilio’r byd o’u cwmpas. Yn y gyfres

, mae Aled a Siân yn rhannu rhai o’u profiadau gyda’u ffrindiau, Cristnogol, Hindŵaidd, Iddewig a Mwslimaidd.
Mae Aled a Siân hefyd yn mwynhau gwrando ar storïau eu ffrindiau ac yn dysgu sut mae’r rhain yn perthnasu â’u
storïau nhw eu hunain. Mae hyn yn helpu’r ffrindiau ddod i adnabod ei gilydd yn well.

Mae’r gyfres yn cymryd arwyddocâd cymdeithasol crefydd o ddifrif, ac mae’n seiliedig ar ymchwil helaeth i sut mae
plant yn dysgu amdanyn nhw eu hunain, am bobl eraill, ac am y byd maen nhw’n byw ynddo.

I ategu’r gyfres hon o lyfrau stori, mae amrywiaeth eang o adnoddau ar gyfer plant ac athrawon, y gellir eu llwytho i
lawr am ddim, ac maen nhw ar gael ar hwb.wales.gov.uk/Adnoddau a st-marys-centre.org.uk

Mae’r llyfrau stori a’r gweithgareddau wedi’u hanelu at blant 3 - 5 oed a phlant 5 - 7 oed, ond mae’r adnoddau sy’n
bosib eu llwytho i lawr yn gwneud y gyfres yn berthnasol i blant iau a phlant hŷn hefyd.
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Pam mae Aled a Siân yn paratoi ar gyfer eu taith?
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Beth sy’n arbennig am yr orsaf hon?
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Pam ydych chi’n meddwl bod pobl yn teithio i ymweld â hen
reilffyrdd?
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Beth mae Aled a Siân yn ei weld ar eu taith?
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Beth ydych chi’n meddwl wnaeth Aled a Siân ei fwynhau fwyaf
am eu taith?
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Pam mae Peter a Mary’n paratoi ar gyfer eu taith?
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Beth sy’n arbennig am yr eglwys gadeiriol hon?
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Pam ydych chi’n meddwl bod pobl yn teithio i ymweld ag eglwysi
cadeiriol?
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Beth ydych chi’n meddwl wnaeth Peter a Mary ei fwynhau fwyaf
am eu taith?
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Pam mae Nathan a Rachel yn paratoi ar gyfer eu taith?
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Beth sy’n arbennig am y synagog hon?
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Pam ydych chi’n meddwl bod pobl yn teithio i ymweld â
synagogau?
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Beth ydych chi’n meddwl wnaeth Nathan a Rachel ei fwynhau
fwyaf am eu taith?
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Pam ydych chi’n meddwl bod Ahmed a Salma’n paratoi ar gyfer
eu taith?
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Beth sy’n arbennig am y mosg?
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Pam ydych chi’n meddwl bod pobl yn teithio i ymweld â
mosgiau?
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Beth ydych chi’n meddwl wnaeth Ahmed a Salma ei fwynhau
fwyaf am eu taith?
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Pam mae Rajeev a Meena’n paratoi ar gyfer eu taith?
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Beth sy’n arbennig am y deml hon?
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Pam ydych chi’n meddwl bod pobl yn teithio i ymweld â themlau?
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Beth ydych chi’n meddwl wnaeth Rajeev a Meena ei fwynhau
fwyaf am eu taith?
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Oes gennych chi ffrindiau sy’n Gristnogion, Iddewon, Mwslimiaid
neu Hindŵiaid?
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Ydych chi wedi bod ar daith arbennig?
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Pam ydych chi’n meddwl bod teithiau yn bwysig?



Mae Aled a Siân yn archwilio teithiau arbennig ac
maen nhw’n ymweld â hen orsaf reilffordd. Pan
fyddan nhw’n dod yn ôl, mae Aled a Siân yn dweud yr
hanes am eu diwrnod allan wrth eu ffrindiau, ac maen
nhw’n gwrando ar storïau eu ffrindiau hefyd. Wrth i’r
storïau ddatblygu, mae Aled a Siân yn dechrau gweld
sut mae crefyddau’r byd yn effeithio ar fywyd eu
ffrindiau.


