
Cynllun 
Gwasanaeth Pramiau. 

Mae cynllunio yn

bwysig iawn er

mwyn sicrhau eich

bod yn medru

cynnig profiad da i’r

rhai hynny sy’n

mynychu. Dyma rhai

pethau y gallwch eu

hystyried:



Gwnewch yn sicr bod gennych dîm o bobl sy’n dda yn ymgysylltu gyda phobl ag sydd gyda Gwiriad

DBS

Ymchwiliwch yn lleol i wneud yn siŵr bod eich gwasanaeth chi ddim yn gwrthdaro gydag unrhyw 

Penderfynwch ar fformat syml - efallai y byddwch yn dilyn strwythur Ewcharist Sul neu efallai eisiau 

Pa mor hir bydd y sesiwn? - cofiwch eich bod yn gweithio gyda phlant oed cyn-ysgol a rhieni prysur, felly

byddai rhywbeth mwy cryno yn well. Byddem yn awgrymu nid fyw nag awr, mae angen fod yn wahanol

i’r sesiwn arferol ar y Sul.

Fyddwch chi’n defnyddio caneuon i blant neu emynau- fyddwch chi’n chwarae'r rhain yn fyw, drwy ipod

neu hyd yn oed ar sgrin? ( cofiwch y bydd rhaid gwneud yn siŵr fod gennych y trwyddedau cywir mewn

lle i chwarae / dangos cerddoriaeth)

Pa mor rheolaidd bydd yn cael ei gynnal? Unwaith yr wythnos, unwaith y mis, beth gall eich eglwys

ymrwymo iddo?

Ydy’r gwasanaeth yn un gellir gweithio ochr yn ochr ag eglwys arall er mwyn ei gynnal?  Pa adnoddau

sydd eu hangen er mwyn i hyn i weithio- gallai offerynnau cerdd fod yn syniad da i’r plant chwarae gyda

fel ei bod yn cymryd rhan yn yr addoli.

Croeso

Gadewch i’r rhieni a’r plant i eistedd mewn ffordd anffurfiol a dosbarthu’r offerynnau iddyn nhw fel ei

bod nhw medru chwarae gyda nhw a chreu sŵn.

Emyn / Cân

Gweddi

Stori o’r Beibl

Emyn / Cân

  

Pethau i'w hystyried.

        grwpiau Rhiant a phlentyn / digwyddiadau eraill ac ystyriwch adegau prysur  deuluoedd fel adeg 

        gollwng a chasglu plant yn yr ysgol.

        cynnal rhywbeth syml.

Strwythur y Gwasanaeth Pram:

Efallai y byddwch yn dymuno cynnig te a choffi ar y diwedd i’r rhai hynny sy’n dymuno aros yn hirach.

Os oes gennych chi aelodau are eich tîm sydd yn fwy hyderus â chrefft na chanu gallwch ddechrau’r sesiwn

a gweithgaredd crefft sy’n cysylltu â’r stori'r wythnos honno.


