Popeth sydd angen i chi wybod am Cymorth Cristnogol
Mae Cymorth Cristnogol …

yn gweithio gyda phobl o
bob crefydd a dim crefydd

yn gofyn i wleidyddion
a llywodraethau i newid
yr hyn sy’n annheg

yn gweithio mewn tua
50 gwlad yn Affrica, Asia,
America Ladin a’r Caribî

yn gofyn i bobl yn y DU
ac Iwerddon i helpu trwy roi
arian, gweithredu a gweddïo
dros ddiwedd ar dlodi

yn helpu mewn
trychinebau ac argyfyngau
megis daeargrynfeydd, llifogydd,
newyn a chorwyntoedd.

yn credu bod y Beibl yn
dweud dylai pobl helpu
rhai mewn angen

yn credu y gall plant
helpu i newid y byd
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Helfa Drysor Fawreddog Global Gang
Defnyddiwch www.globalgang.org i ddarganfod yr atebion i’r cwestiynau.
Mae pob cwestiwn yn werth un pwynt, oni nodir yn wahanol.
1. Ffeindiwch y dudalen am
Christian Aid. Pryd ddechreuodd
Cymorth Cristnogol?

2. Mewn tua faint o wledydd y mae
Cymorth Cristnogol yn gweithio?

3. Ffeindiwch y tudalennau Join the Gang.
Mae Global Gang wedi sefydlu cyswllt
arbennig gydag un o’n partneriaid. Enwch
y partner a’r wlad (1 pwynt yr un).

4. O’r tudalennau Join the Gang, enwch
pum aelod o’r Global Gang (1 pwynt am
bob ateb cywir)

5. Gwrandewch ar y darn clywedol o Global
Gang. Ble wnaeth Global Gang ddod o
hyd i Pippa’r Pengwin a pham (2 bwynt)?

6. Ffeindiwch y stori am ddigwyddiad Cymorth
Cristnogol ar Christian Aid – Cut the Carbon
yn Birmingham. Pa ganwr/gantores enwog a
gafodd gyfweliad gan Catriona o Global Gang?

7. Ffeindiwch y stori codi-arian am Ysgol
Holy Cross yn Barnsley. Ar gyfer beth
y codwyd yr arian gan y disgyblion?

8. Ffeindiwch y stori am Jennifer o Ghana.
Pa fwyd blasus masnach-deg y mae teulu
Jennifer yn helpu ei gynhyrchu?

9. Ffliciwch trwy’r oriel luniau am ffrindiau gorau.
Chwiliwch am y llun o Kadija a Yapa. O ba wlad
y maen nhw’n dod? (Am bwynt ychwanegol)
A wyddoch chi ar ba gyfandir y mae’r wlad hon?

11. Beth mae fideo Guatemala yn eich
dysgu i wneud?
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10. Gwyliwch y fideo am blant y
stryd yn Guatemala. Beth maen
nhw’n dysgu gwneud ac sy’n
eu cadw allan o drwbl?

12. Yn un o gemau mawr Global Gang, gallwch
helpu achub pentref rhag trychineb. Beth yw
enw’r gêm?

