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Cynhyrchiad theatrig creadigol ar yr Aes, ble fydd y plant yn:
 - Gweld perfformiad gwefreiddiol
 - Dysgu sut i ganu clychau plât
 - Gweld asynnod go iawn

Mae ‘Nadolig – Y Stori’ yn dod â stori 2,000 o flynyddoedd oed yn fyw,
gan ddefnyddio actorion, gwisgoedd a llwyfannu
proffesiynol, yn ogystal â phypedau unigryw
a rhagorol.

Mae’r cynhyrchiad ugain munud hwn yn llawn
golygfeydd gwefreiddiol. Ar eu taith mae Mair
a Joseff yn dod ar draws angylion a bugeiliaid,
milwyr a stablau, genedigaeth plentyn,
sêr ddewiniaid a sêr – heb sôn am y dihiryn
Herod – cyn dychwelyd adref o’r diwedd yn
ddiogel i Nasareth.

Yn ogystal bydd y plant yn dysgu sut i chwarae clychau plât.  
Mae’r ddwy elfen hon yn hygyrch i bob oedran cynradd.

Byddant hefyd yn cael y cyfle i gwrdd
â dau asyn dof.
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Mae hyn i gyd AM DDIM!

Beth yw ‘Nadolig – Y Stori’?

@CardiffNativity/ChristmasTheStory



Mae’r Nadolig yn llawn traddodiadau. 
Mae dod â phlant i mewn i ganol y ddinas
wedi’i wisgo yn ei wychder tymhorol,
creu cerddoriaeth ac yna rhannu gyda
hwy stori sy’n cael ei ddweud ar draws
y byd ar yr adeg arbennig hon o’r
flwyddyn yn draddodiad sy’n werth
dechrau. Bydd pawb yn gadael gyda
dealltwriaeth gyfoethocach o’n
dathliadau a’n treftadaeth ddiwylliannol.
Ac fe fydd yn lawer iawn o hwyl!

Er bod ‘Nadolig – Y Stori’ yn anrheg o’n
heglwysi i blant Caerdydd, nid oes 
unrhyw efengylu neu bregethu. Dim 
ond adrodd hen stori yr ydym ni. Mae’r 
digwyddiad yn addas ar gyfer plant o bob cefndir ffydd a  dim un, ac 
mae’n cefnogi’r  Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cyfnodau Allweddol 
1 a 2.

Gyda man ar gyfer gollwng coetsis gerllaw, sydd yn arwain yn syth
at ardal i gerddwyr yr Aes, mae’r Tabernacl yn lleoliad delfrydol ar
gyfer tripiau ysgol. Gall plant sydd ag anghenion addysgol arbennig
gael eu gyrru yn syth i’r safle. Plîs rhowch wybod i ni pan wnewch 
chi archebu.
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“Gwnaeth y plant a’r 
staff i gyd fwynhau’r 
perfformiad gwych yn 
fawr! Roeddem wedi ein 
plesio cymaint fel y 
daethom â’n teuluoedd 
i’w weld y penwythnos 
wedyn.”

Pam y dylai eich ysgol ymweld â ni?

Manylion 

archebu 

ar y clawr 

cefn!

Sarah Lewis
Ysgol Gynradd 
St Bernadette’s

www.y-stori.org.uk stori-nadolig@hotmail.co.uk
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Mae clywed alawon Nadolig traddodiadol trwy gyfrwng clychau plât yn 
bendant o ddod â’r Nadolig yn fyw i bawb. Mae’r dechneg sydd 
ynghlwm â hyn mor syml ac mae’r cyfarwyddiadau a roddir yn hawdd 
eu dilyn, sy’n golygu erbyn diwedd eich sesiwn ugain munud bydd y 
plant yn gallu chwarae carol  syml - yn 
wych. Mae llwyddiant yn sicr.

Mae clychau plât yn ddyfais ryfeddol, 
sy’n ddelfrydol i blant. Maent yn creu 
sain ddilys o glychau llaw, ond mae’r 
clychau plât yn ysgafn a chryf, yn 
wahanol i glychau clasurol sy’n drwm, 
bregus a drud.

Bydd gan bob plentyn gloch plât eu hun i ganu, ac o dan arweiniad un
o’n hathrawon, byddant yn creu cerddoriaeth yn gyflym ac yn hawdd 
dros ben. Gan weithio gyda’i gilydd fel tîm, bydd y plant yn cael syniad 
cryf o’r ffordd y mae nodau unigol yn dod at ei gilydd i greu alaw.

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal o dan yr un to â ‘Nadolig – Y
Stori’. Bydd y plant yn cael eu hebrwng i brif ran yr adeilad –
enghraifft wych o gapel anghydffurfiol Cymraeg. Bydd acwstig y
capel mawr hwn yn sicrhau y bydd hwn yn brofiad cerddorol
nodedig i’r plant.

Pan fyddwch yn archebu eich lle i weld 
‘Nadolig – Y Stori’, plîs rhowch wybod i 
ni os nad oes gennych amser am y wers.

Gwersi Canu Clychau Plât

“Diolch yn fawr iawn oddi wrth 
bawb ohonom  ym Mharc y 

Rhath. Roedd gan bob aelod 
o staff a‘r holl blant a aeth 

ddoe rhywbeth cadarnhaol i’w 
ddweud. Rydym  wedi cytuno 

archebu’n lle yn gynt flwyddyn 
nesa er mwyn i bawb allu dod.”

Claire Williams
Ysgol Gynradd Parc y Rhath

@CardiffNativity/ChristmasTheStory
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Dewch i gwrdd â’n hasynnod
Bydd pob grŵp ysgol sy’n trefnu 
ymweld â ‘Nadolig – Y Stori’ yn cael 
syrpréis arbennig iawn. Pan 
fyddwch yn cyrraedd, bydd dau 
asyn hyfryd y tu allan i Gapel y 
Tabernacl yn eich disgwyl chi!

Nid yn unig y byddwch yn eu gweld 
wrth i chi gyrraedd, ond fe gewch chi 
gyfle i’w gweld eto pan ewch chi 
rhwng y perfformiad a’r wers 
clychau plât. Os bydd gennych chi 
ragor o amser yn sbâr, mae croeso i 
chi dreulio’r amser â nhw – maent 
yn greaduriaid cymdeithasol ac 
maen nhw’n mwynhau cwmni pobl.

Mae’n hasynnod yn gyfeillgar iawn ac mae 
croeso i chi gymryd lluniau ohonynt a’u 
hanwesu, ond plîs peidiwch â chael eich 
temtio i ddod â bwyd iddynt am ein bod yn 
rhoi digon o fwyd iddynt a byddwn ni ddim 
am iddynt or-gyffroi. Y mae croeso i chi 
ddefnyddio’n gel gwrthfacteria ni.

Dylwn ni eich rhybuddio chi nad ydy tywydd 
drwg yn ffafriol i’n hasynnod, felly os oes 
tywydd stormus ar y diwrnod y byddwch 
chi’n dod, yna yn anffodus bydd angen 
iddyn nhw aros yn y stablau lleol lle maen 
nhw’n byw bob mis Ragfyr.

www.y-stori.org.uk stori-nadolig@hotmail.co.uk
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Cwestiynau Cyffredin

 

Ydy’r digwyddiad yn addas i blant o bob ffydd?
Ydy, yn bendant. Mae’n adrodd hanes stori a ddigwyddodd 2,000 o
flynyddoedd yn ôl, sy’n gyfarwydd i bobl o bob ffydd a dim un. Ers 2010, mae 
ysgolion wedi bod yn dod â phlant o bob cefndir. Mae nifer o oedolion o 
grefyddau eraill wedi bod yn dod i weld ‘Nadolig - Y Stori’ hefyd, gan gynnwys 
mewnfudwyr yn dysgu Saesneg fel ail iaith. Does dim ymgais i efengylu, 
trawsnewid neu bregethu – dim ond dweud y stori, fel y mae wedi bod erioed. 
Gallwch fod yn gwbl hyderus y gall blant fwynhau pob dim.
 
Beth am blant gydag anghenion arbennig?
Rydym bob amser yn falch i groesawu ysgolion arbennig. Mae'r ddrama a'r wers 
canu clychau plât yn hygyrch ac yn cael eu mwynhau gan bawb. Plîs gadewch i 
ni wybod os oes gennych unrhyw ymholiadau arbennig ac fe wnawn ein gorau i 
gwrdd â’ch anghenion.

Bydd angen i ni ddod â’n plant ym mws mini'r ysgol, lle gallwn barcio?
Os oes gan eich plant anghenion arbennig gallwch barcio yng nghefn y
Tabernacl, ym maes parcio’r capel ei hun. Pan fyddwch yn archebu eich lle, plîs 
gadewch i ni wybod bod angen mynediad arnoch. Bydd angen arnom fanylion 
unrhyw gerbyd y byddwch yn dod â fe, a hynny o leiaf wythnos cyn eich 
ymweliad, fel y gallwn ni sicrhau mynediad i chi.  

Lle mae’r Tabernacl wedi ei leoli?
Mae Capel y Tabernacl ar yr Aes, yn agos at brif fynedfa John Lewis a’r Llyfrgell 
Ganolog, a chyferbyn â phrif fynedfa canolfan siopa Dewi Sant. 

"Mae'r trip i wylio Drama'r 
Geni yn un y mae'r plant a'r 
staff yn edrych ymlaen ato 
bob blwyddyn. Mae'r actio a 
rhannau rhyngweithiol y 
ddrama yn cadw diddordeb y 
plant ac yn eu swyno. Maen 
nhw wir yn mwynhau cymryd 
rhan yn sesiwn y clychau plât, 
lle maent yn perfformio carol 
Nadolig. Mae hwn yn drip 
addysgiadol a llawn hwyl sy'n 
uchafbwynt y flwyddyn ysgol."

Miss Saunders
Ysgol Gynradd Baden Powell

@CardiffNativity/ChristmasTheStory
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“Hoffwn ddweud diolch i chi a’ch tîm 
am amser bendigedig yn y Tabernacl...
wnaeth hyd yn oed y rhieni ddweud pa 
mor gyffrous oedd eu plant wrth sôn 
am eu profiadau...diolch yn fawr.”
Rob Bleach, Dosbarth Enfys
Ysgol Gynradd Heol Llanishen Fach

“Diolch enfawr am heddiw. Fe wnaeth y plant 
fwynhau Drama’r Geni a sesiwn y clychau plât yn 

fawr. Wnaeth y trip ysgogi diddordeb y plant ac fe 
gawsom drafodaeth hir yn ôl yn yr ysgol.”

Mrs E Duddbridge
Ysgol Gynradd Severn

Ble mae’r lle agosaf i ollwng coetsis?
Mae yna le i fysiau dynnu i mewn wrth ochr John Lewis. O’r fan honno,
mae’r capel ond taith gerdded fer ar draws ardal i gerddwyr. Os ydynt yn dod o
gyfeiriad yr orsaf fysiau (Stryd Wood), dylent allu gollwng y plant mewn
man ble na fydd raid iddynt orfod croesi unrhyw ffyrdd.

Beth am fynediad i’r anabl?
Mae’n rhwydd i gadeiriau olwyn gael mynediad i ‘Nadolig - Y Stori’. Mae’r
gynulleidfa yn eistedd ar gadeiriau a meinciau bychain, sy’n gallu cael eu
symud i roi lle i nifer o gadeiriau olwyn ddod i mewn ar yr un adeg. Os ydych
yn cynllunio dod â nifer o gadeiriau olwyn, gallwn greu cymaint o le gwag ag
sydd ei hangen arnoch. Plîs rhowch wybod i ni sawl un pan fyddwch yn archebu.  
Mae gan yr adeilad dŷ bach anabl hygyrch ger y prif ddrws.

Sut fyddwn yn gwybod ble i fynd pan fyddwn yn cyrraedd?
Bydd ein stiwardiaid yn aros i gyfarfod â chi y tu allan ar y stryd.

Sawl plentyn sy’n gallu eistedd ym mhob perfformiad?
Mae lle i hyd at 70 o blant i eistedd ym mhob perfformiad.

Ydy’r digwyddiad yn addas i blant o bob oed?
Ydy. Daeth meithrinfeydd â phlant yn y gorffennol, ac 
fe wnaethant fwynhau - yn enwedig y pypedau. Am 
fod y digwyddiad cyfan yn para ond ugain munud, 
mae plant ifanc yn ymdopi’n dda iawn, er efallai y 
bydd angen cysur ar blant bach iawn yn ystod 
golygfa Herod! 

www.y-stori.org.uk stori-nadolig@hotmail.co.uk



Beth am blant sydd â phroblemau clyw neu olwg?
Mae yna system ddolen ar gyfer unigolion sy’n drwm eu clyw ac mae’r 
system sain yn darparu clywadwyedd da. Mae’r trac sain clir yn gwneud 
hi’n hawdd i unigolion sydd â nam ar eu golwg i ddilyn y stori.

Ydy hwn yn ddigwyddiad dwyieithog, sut mae’r peth yn gweithio?
Gellir perfformio'r ddrama yn Saesneg ac yn y Gymraeg.Gadwech i ni wybod pa 
iaith fyddai’n well gennych chi wrth archebu os gwelwch yn dda, a byddem yn 
sicrhau eich bod yn derbyn iaith eich dewis. Serch hyn, nid ydym yn gallu 
gwarantu y bydd y wers canu clychau plât ar gael bob amser yn iaith eich dewis 
- er y byddwn yn gwneud ein gorau. 

Pa mor bendant yw’r amseriadau?
Rydym yn ymrwymedig i gael pawb i mewn ac allan ar amser. Rydym yn
hyderus y gallwch ddibynnu ar ein hamseru. Serch hynny, fel gydag unrhyw
beth mewn bywyd, gall amgylchiadau godi sydd y tu hwnt i’n rheolaeth a all
newid ein trefniadau. Bydd cael ysgolion sy’n cadw at eu slotiau amser yn ein 
helpu i redeg pethau’n esmwyth.  Rydym yn dibynnu ar  wirfoddolwyr, ac efallai 
na fydd gwirfoddolwr sy’n siarad Cymraeg yn rhydd ar  gyfer eich slot chi. 
Rydym yn deall y gall problemau annisgwyl godi, felly os nad ydych yn rhedeg i 
amser, rhowch wybod i ni drwy ffonio 07596 225971 os gwelwch yn dda (gan 
adael neges os oes angen). Bydd hyn yn ein helpu i gadw i amser gyda'r 
perfformiadau eraill.

Ewch i'r clawr cefn am y

manylion archebu!

“Ydych chi 

wedi archebu 

eto?”

Beth am dai bach?
Mae yna dŷ bach i’r anabl ger y brif fynedfa, a darpariaeth dda yng nghanolfan
siopa Dewi Sant.

Beth am asesiadau risg?
Yn amlwg bydd angen i ysgolion gwblhau asesiad risg eu hunain, ond mae
gennym esiampl ar ein gwefan i’ch sylw os bydd o help i chi.

Oes yna unrhyw gostau cudd?
Nac oes – mae’r cyfan am ddim! Mae’r costau angenrheidiol wedi’u talu gan
eglwysi Caerdydd, o bob enwad. Dyma yw eu hanrheg Nadolig i bobl ein
dinas.

@CardiffNativity/ChristmasTheStory



ARCHEBWCH EICH TRIP YSGOL
AM DDIM NAWR!

stori-nadolig@hotmail.co.uk

www.y-stori.org.uk

Beth sydd angen i ni wybod:
(Rhestr Wirio)

Enw’r ysgol
(rhowch y wybodaeth hon yn y llinell pwnc plîs)

Enw cyswllt a rhif symudol yr athro 
neu athrawes fydd â chyfrifoldeb ar 
y dydd

Nifer o seddi sy’n ofynnol

Oedrannau'r plant a fydd yn 
bresennol

Unrhyw anghenion neu ofynion eraill

Capel Bedyddwyr Y Tabernacl 
Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AJ
2il o Ragfyr am dair wythnos

Amseroedd: 10.00 – 10.40 – 11.20 – 12.00 – 1.20 – 2.00

Dewis o ddyddiadau ac amseroedd 
yr hoffech






