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Teitlau’r gyfres Archwilio
Pam yw:

Bara
Croes
Goleuni
Menora
Fêl
Dŵr
Symbolau Ffydd

Aled a Siân
Mae Aled a Siân wrth eu bodd yn archwilio’r mannau lle maen nhw’n byw a'r mannau y maen nhw’n mynd i ymweld
â nhw. Maen nhw’n mwynhau chwarae 'Dw i’n gweld â’m llygad bach i' er mwyn eu helpu i ddod i adnabod y
mannau hyn yn well. Yn y gyfres , mae Aled a Siân yn chwilfrydig ac eisiau gwybod pam fod rhai o'r
pethau o'u cwmpas yn bwysig i'w ffrindiau Cristnogol, Iddewig a Mwslimaidd.

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 5 - 7 mlwydd 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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Mae Aled a Siân yn chwarae ‘Dw i’n gweld â’m llygad bach i’.
Heddiw, maen nhw’n chwilio am feliau. Tybed sawl fêl welan
nhw, a ble?
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Beth ydych chi’n ei weld yn y stryd?
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Faint o bobl sy’n gwisgo rhywbeth ar eu pennau? Beth ydych
chi’n ei wisgo ar eich pen?
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Beth mae’r bobl yn ei wneud yn y parc? Beth fyddech chi’n ei
wneud yn y parc?
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Beth mae’r ferch mewn fêl yn ei wneud yn y parc?
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Sut mae Aled a Siân yn gallu croesi’r ffordd yn ddiogel?



9

Pam mae pobl yn teithio ar fysiau? Ydych chi’n teithio ar fws?
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Beth maen nhw’n ei werthu ar stondinau’r farchnad?
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Beth mae’r ferch mewn fêl yn ei brynu? Beth fyddech chi’n dewis
ei brynu?



12

Beth yw’r adeilad y tu ôl i Aled a Siân?
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Beth mae mam Ahmed a Salma’n ei wneud?
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Pa arwyddion ydych chi’n eu gweld y tu allan i’r mosg? Pam
mae’r arwyddion yno?
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Pa fath o lyfrau ydych chi’n meddwl mae’r ferch yn y fêl yn ei
gario?



16

Pam mae Aled a Siân yn gorchuddio’u pennau yn y mosg?
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Beth sy’n anodd am ddysgu darllen?
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Pam mae’r Qur’an yn cael ei gadw’n uchel ar silff?
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Beth ydych chi’n gallu ei ddysgu am bobl wrth edrych ar eu
dillad?
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Beth ydych chi’n gallu ei weld yn y neuadd weddïo? Ble mae Siân
a Salma?
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Pam ydych chi’n meddwl mae pobl yn gweddïo gyda’i gilydd?
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Beth ydych chi’n ei weld yn y ffenestri?
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Pa ddillad arbennig ydych chi’n eu gweld? Pam mae’r bobl yn eu
gwisgo?
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Beth mae Aled a Siân wedi’i ddysgu am feliau?



Mae Aled a Siân yn chwarae ‘Dw i’n gweld â’m llygad
bach i’, a heddiw maen nhw’n chwilio am ‘Feliau’. Maen
nhw’n dod o hyd i feliau mewn pob math o leoedd o gwmpas
ble maen nhw’n byw. Pan fydd Aled a Siân yn ymweld â’u
ffrindiau, Ahmed a Salma, maen nhw’n dechrau gofyn
cwestiwn pwysig – “Tybed pam mae’r fêl mor bwysig?” Gyda
help Ahmed a Salma, mae Aled a Siân yn dechrau dod o hyd
i rai atebion.


