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Beth yw Agor y Llyfr?
Croeso i Agor y Llyfr ac i’r arferiad o adrodd straeon Beiblaidd mewn ysgolion
cynradd.
Er y demtasiwn i osgoi darllen y tudalennau agoriadol hyn, peidiwch â’u
hanwybyddu, hyd yn oed os ydych wedi ymwneud ag Agor y Llyfr o’r blaen.

PL

Mae Agor y Llyfr yn brosiect sy’n rhoi cyfle i blant oed cynradd glywed prif straeon
y Beibl yn eu trefn amseryddol, neu yn ôl thema, o fewn blwyddyn ysgol. Mae’n
wasanaeth sy’n cael ei ddarparu am ddim i bob ysgol gan dîm o Gristnogion o
eglwysi lleol, sy’n cyflwyno’r straeon yn ystod cyfnod o gyd-addoli. Nid yw unrhyw
gyflwyniad yn cymryd mwy na 10 munud a gall fod yn rhan o wasanaeth i’r ysgol
gyfan neu yn ddigwyddiad annibynnol.
Mae Agor y Llyfr yn cadw at yr un meini prawf sy’n cael eu defnyddio gan ESTYN,
OFSTED a SlAMS (Arolygon Statudol o Ysgolion Anglicanaidd a Methodistaidd) pan
fyddan nhw’n arolygu’r weithred o Addoli ar y Cyd.

M

Mae prosiect Agor y Llyfr yn rhan o Gymdeithas y Beibl ac mae’n cynnwys rhaglen
dreigl dair blynedd, gyda blwyddyn ychwanegol, opsiynol, o ddeunydd yn seiliedig ar
Werthoedd Cristnogol, sy’n ffurfio rhan o’r meini prawf ar gyfer y weithred o Addoli ar
y Cyd mewn Ysgolion Eglwysig.

SA

Ym mlwyddyn 1, mae pob stori yn dod allan o Feibl Newydd y Storïwr a ysgrifennwyd
gan Bob Hartman, sy’n rhoi trosolwg o’r Beibl o’r Cread i’r Esgyniad. Mae dull mwy
modiwlaidd ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3, lle mae pob Gwerth yn cynnwys pum stori
yn seiliedig ar thema. Ar gyfer y blynyddoedd yma, mae straeon ychwanegol wedi
cael eu darparu yn Llyfrau Straeon Beiblaidd Agor y Llyfr, i gyd-fynd â’r rhai allan o
Feibl Newydd y Storïwr. Mae hyn yn addas ar gyfer ymweliadau wythnosol neu bob
pythefnos, neu gall y defnydd fod yn fwy hyblyg – er enghraifft, yn fisol neu’n hanner
tymhorol.
DS: Nid yw pob stori ym Meibl Newydd y
Storïwr yn cael ei defnyddio fel rhan o raglen
Agor y Llyfr.
Mae’r deunydd ychwanegol ond dewisol –
Gwerthoedd Cristnogol – yn rhoi stori o’r Hen
Destament a’r Testament Newydd ar gyfer
4
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pob un o’r Gwerthoedd Cristnogol. Enw’r deunydd yma yw Gwerthoedd Cristnogol:
Safbwynt Beiblaidd. Mae’n bwysig rhoi amrywiaeth eang o straeon Beiblaidd a chadw
cydbwysedd rhwng straeon o’r Hen Destament a’r Testament Newydd. Os bydd
eich ysgol am fwy o ddeunydd ar yr un ‘gwerth’, mae ein gwefan yn darparu rhestr
o opsiynnau posib o’r deunydd sydd eisioes ar gael, a allai ategu at y straeon yn
Gwerthoedd Cristnogol: Safbwynt Beiblaidd.
Mae deunydd Agor y Llyfr, h.y. y Llawlyfr a’r Llyfr Straeon, ar gael i Storïwyr sydd
wedi’u cofrestru yn unig, drwy ein gwefan: www.openthebook.net.
Am fwy o wybodaeth, cymorth, cyngor neu adborth am y prosiect, cysylltwch â ni:

SA
M
PL

Agor y Llyfr, Cymdeithas y Beibl
01793 418355
E-bost: enquiries@openthebook.net
Gwefan: openthebook.net

Sut mae Agor y Llyfr yn
gweithio?

•
•
•

Mae gan bob ysgol dîm, gydag o leiaf pedwar aelod, yn dod o eglwysi lleol yn
ymweld yn gyson. Mae pob tîm unigol yn gyfrifol am gysylltu â’i hysgol leol i
drefnu diwrnod addas, amser, y drefn arferol a diogelwch.
Mae’r tîm yn cyflwyno’r straeon yn wythnosol gan ddefnyddio amryw o ddulliau
adrodd stori. Mae Agor y Llyfr yn cychwyn gyda chyflwyniad byr sy’n sicrhau bod
pob stori yn cael ei gosod yn ei chyd-destun. Mae’r Llawlyfr hwn yn rhoi arweiniad
ynglŷn â sut i gyflwyno straeon unigol gyda chymhorthion gweledol trawiadol, a
sut i gael y plant i gymryd rhan
Ar ôl y stori, bydd cyfle i arwain myfyrdod tawel. Mae hyn yn rhoi amser i’r plant
feddwl am ryw agwedd ar y stori neu rywbeth sy’n ymwneud yn uniongyrchol
â nhw neu’u ffrindiau. Yna, bydd gweddi fer i ddilyn. Gwahoddir y plant i’w
mabwysiadu trwy ddweud yr ‘Amen’ ar y diwedd. Mae’n bwysig iawn nad
yw’r plant yn cael eu gorfodi i gymryd rhan yn y weddi. Ni ddylid defnyddio
ymadroddion fel ‘Cyd-weddïwn’ neu ‘Caewch eich llygaid tra’n bod ni’n gweddïo’.

5
Welsh Yr1 sampler 2017 Oct.indd 5

05/12/2017 08:33:02

•

Disgwyliwn i bob tîm a phob gwirfoddolwr
unigol gofrestru gydag Agor y Llyfr. Dim ond aelodau sydd wedi cofrestru ac sy’n
cytuno â’n nodau a’n Côd Ymarfer fydd yn derbyn y deunydd.
Rydym ni’n annog pawb i ddefnyddio cyfrol estynedig 2008 o Feibl Newydd y
StorÏwr, ac nid y gyfrol flaenorol (1995). Am resymau hawlfraint disgwylir i bob
gwirfoddolwr fod yn berchen ar eu copi eu hunain o Feibl Newydd y StorÏwr a’r
llyfrau Agor y Llyfr perthnasol.

PL

•
•

Mae’r testun ar gyfer pob gwasanaeth yn y
Llawlyfr hwn a Beibl Newydd y Storïwr. Cofiwch
barchu Agor y Llyfr trwy gadw at y sgript.
Rydyn ni’n cymryd gofal mawr i sicrhau y gall
y deunydd gael ei ddefnyddio mewn cyddestun Cristnogol neu aml-ffydd. Dylid osgoi’r
temtasiwn i’w newid os gwelwch yn dda.

Disgwylir i bob gwirfoddolwr gael y gwiriadau diogelu angenrheidiol, naill ai
trwy eu heglwysi eu hunain neu yn ôl trefn eu heglwys neu henwad. Cyfrifoldeb y
timau unigol a’u heglwysi yw sicrhau hyn. Dim cyfrifoldeb Agor y Llyfr yw hyn.

M

•

Ein Nodau

Cyflwyno’r Beibl mewn ffordd syml a phleserus mewn ysgolion cynradd

SA

•
•
•
•
•
•
•
•

Adrodd y straeon mewn ffyrdd sy’n galluogi’r plant i fedru uniaethu â’r
testun trwy eu dychymyg
Cyfarparu, annog a galluogi gwirfoddolwyr o’r eglwysi i gyflwyno
gwasanaethau o ansawdd da
Helpu ysgolion cynradd i gyfarfod â’u hoblygiadau cydaddoli statudol
Cyfrannu at addysg grefyddol, ysbrydol a moesol y plant
Cyfrannu at wneud cenhedlaeth newydd yn gyfarwydd â’r Beibl
Cyfrannu at yr hyn y mae plant yn ei wybod am etifeddiaeth Gristnogol y
genedl
Annog cyswllt rhwng ysgol ac eglwys mewn cyd-destun lleol.

6
Welsh Yr1 sampler 2017 Oct.indd 6

05/12/2017 08:33:02

Ein Cod Ymarfer
Dylai pob storïwr gytuno i …
lynu wrth y sgript a chyflwyno’r stori’n syml, heb ychwanegu nac addasu, gan
ddilyn y canllawiau yn Llawlyfrau Agor y Llyfr
ganiatáu i bob stori siarad drosti ei hun fel stori o’r Beibl, nid fel pregeth
gadw cysylltiad agos, sensitif â’r ysgol leol a bod yn ymwybodol o’r amgylchfyd
addysgol
ofyn cyn lleied â phosibl gan yr ysgol a bod yn ymwybodol mai ymwelydd dan
wahoddiad ydyw

SA
M
PL

•
•
•
•
•
•
•

ddangos parch a sensitifrwydd at rai o ffydd arall ac at rai heb ffydd
gyflawni’r gofynion diogelu perthnasol

barchu hawlfraint adnoddau Agor y Llyfr.

Argymhellwn fod aelodau o’r staff gyda’r Storïwyr yn ystod pob sesiwn adrodd stori.

Awgrymiadau i’r storïwyr

•
•
•
•

Cofiwch agor Beibl Newydd y Storïwr pan fyddwch yn dweud “Agor y Llyfr”. Mae’n
weithred sy’n galluogi plant ledled y wlad i uniaethu â’r prosiect
Mae bandiau lastig yn help i gadw’r tudalennau ar agor ar y stori dan sylw ac yn
cysylltu’r Llawlyfr (ar agor yn y man cywir!) â chlawr blaen neu glawr cefn y llyfr.
Os gwelwch yn dda, cofiwch ddarllen y stori wreiddiol yn y Beibl pan fyddwch
chi’n paratoi. Bydd hynny’n rhoi’r cyd-destun i chi a gweledigaeth bwysig.
Sicrhewch bod gan o leiaf un aelod o’ch tîm fynediad i’r we. Dim ond yr
wybodaeth allweddol y gall y Llawlyfr ei gynnig i chi – bydd y wefan yn rhoi mwy
o gyngor ar sut i wneud y stori’n fyw trwy ddefnyddio gwisgoedd, celfi/propiau ac
effeithiau sain, a chael y plant i gymryd rhan.
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•

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael ymarfer llawn cyn wynebu’r plant; mae’n
rhyfeddol sut y gall celfi/propiau, cadeiriau neu hyd yn oed y llyfr ei hun filwrio yn
eich herbyn!
Wrth gyflwyno cyfarwyddiadau ynglŷn â sŵn neu symudiad, cofiwch ddweud
wrth y plant sut y byddwch yn dangos ei fod ar ben.
Gofynnwch am wirfoddolwyr, dywedwch wrth y plant beth i’w wneud a rhowch
gyfle iddyn nhw ymarfer unrhyw symudiadau neu synau cyn y cyflwyniad neu
bydd rhediad y stori yn mynd ar chwâl ac mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi ei
hailadrodd.
Dim stereoteipio rhywiol os gwelwch chi’n dda – gall Duw, Iesu a Moses oll fod
yn ferched. Hefyd, ceisiwch ddefnyddio gwahanol aelodau o’r tîm mewn rolau
gwahanol fel nad oes unrhyw un yn actio ‘dyn drwg’, Duw, ac ati, bob tro. Wrth
gwrs, pan fo cymeriad fel Moses neu Joseff yn ymddangos sawl wythnos yn
olynol, yna byddai defnyddio’r un person i’w actio yn beth call i’w wneud.
Siaradwch yn uchel ac yn hyderus, edrychwch i fyny a gwenwch – hyd yn oed os
ydych chi’n nerfus iawn a’ch penliniau’n crynu!
Os ydy cymeriadau yn dweud eu llinellau eu hunain, gall y storïwr hepgor
‘dywedodd e’ neu ‘dywedodd hi’. Defnyddiwch yr ymadroddion os ydyn nhw’n
disgrifio sut y dywedwyd y geiriau, e.e. ‘sibrydodd’ neu ‘gwaeddodd yn groch’.
Hefyd, os ydy Duw o’r golwg, gadewch nhw i mewn.

SA

•
•

Mae’n werth mynd ati i greu celfi/propiau o ansawdd da a all wrthsefyll ambell
ergyd. Dylid mynd ati i drefnu ymlaen llaw – dyna fyddai orau! Mae gan lawer o
eglwysi bobl nad ydynt yn hoff o adrodd straeon ond sy’n fodlon helpu mewn
ffyrdd ymarferol.

PL

•
•
•

Gadewch i dimau eraill eich ysbrydoli a rhannwch chithau eich profiad â nhw.
Anelwch at amrywiaeth yn eich cyflwyniad. Mae’r wefan yn cynnig awgrymiadau
ar sut i gasglu gwisgoedd a celfi/propiau craidd ar gyfer y mwyafrif o’r straeon.

M

•
•

•
•
•

Peidiwch â phoeni os nad yw’r Dosbarth Derbyn yn talu llawer o sylw ar y dechrau
– maen nhw’n dal i fod yn cynefino â’r ysgol ac yn teimlo fod popeth braidd yn
ormod iddyn nhw mae’n debyg.
Peidiwch â phryderu os nad yw’r plant hynaf yn talu llawer o sylw erbyn diwedd
y flwyddyn – yn eu meddyliau nhw, maen nhw eisoes wedi gadael ac wedi
dechrau’r ysgol uwchradd. I osgoi hyn, rhowch ddarnau llefaru i rai ohonyn nhw;
cewch eich synnu pa mor effro fydd eu ffrindiau wedyn!
Cofiwch fod enw da ‘Agor y Llyfr’ yn dibynnu ar wirfoddolwyr yn cadw at y Côd
Ymarfer. Cofiwch barchu’r ffaith bod y geiriau yn y llyfrynnau wedi eu paratoi yn
8
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•
•

ofalus iawn gan gofio bod yr amgylchedd addysgol sy’n bodoli heddiw yn sensitif.
Faint bynnag o demtasiwn fydd hi, cofiwch osgoi codi pwyntiau o’r stori neu
ychwanegu eich dehongliad eich hun y tu hwnt i’r un a geir yn y llyfrynnau.
Cofiwch y camau pwysig – Gweddïo, Paratoi, Cyflwyno.
Yn bennaf oll, – MWYNHEWCH! Os ydych yn mwynhau cyfathrebu bydd y plant yn
mwynhau gwrando!

Sut i ddefnyddio’r Llawlyfr hwn

PL

Mae’r Llawlyfr hwn a Beibl Newydd y Storïwr yn Hanfodol: ar gyfer adrodd y straeon
yng nghynllun Agor y Llyfr.

SA
M

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y tudalennau blaenorol, fel eich bod
yn gyfarwydd â’r ffordd y mae Agor y Llyfr yn gweithio, eich bod yn hapus i
gydymffurfio â’n Côd Ymarfer, a’ch bod wedi darllen yr Awgrymiadau i Storïwyr, sy’n
rhoi cyngor cyffredinol ar sut i baratoi a chyflwyno.
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Mae gweddill y Llawlyfr hwn yn cyflwyno nodiadau ar y straeon unigol-ceir rhestr
gyflawn o’r 33 stori ym Mlwyddyn 1 gyferbyn. Cofiwch os gwelwch chi’n dda y dylid
cyflwyno’r straeon hyn yn y drefn a ddangosir, oni ddywedir yn wahanol – bydd
straeon y Pasg yn dod ar ddiwedd tymor yr haf gan gwblhau cyfres gronolegol o
straeon am fywyd Iesu ar y ddaear.
Yn y tudalennau canlynol, mae’r nodiadau ar bob stori yn ymestyn dros ddwy
dudalen yr un, gyda phob adran wedi’i nodi gyda phenawdau clir. Fe’u lluniwyd i’w
gwneud hi mor hawdd â phosibl i chi ddod o hyd i’r wybodaeth angenrheidiol – yn
enwedig o gofio y gallech fod o dan ychydig o bwysau!

PL

Mae’r dudalen ar y chwith, gyda’r cefndir llwyd, yn cynnwys eich sgript ar gyfer
cyflwyno a gorffen y stori, arweiniad i’r weddi a’r weddi ei hun. Mae’r testun sydd i’w
ddarllen yn uchel mewn print trwchus.
Mae’r dudalen ar y llaw dde yn nodi sawl storïwr sydd eu hangen, y dull gorau i
baratoi ar gyfer y cyflwyniad, pethau y gellwch eu gwneud i gryfhau effaith y stori, a
manylion am adnoddau eraill sydd ar gael.

SA

M

Ceir gofod hefyd ar yr ail dudalen ac yng nghefn y llyfr ar gyfer eich nodiadau. Mae
hyn yn eithaf pwysig oherwydd, er bod system Agor y Llyfr yn rhoi cyfarwyddiadau
clir ar sut i gyflwyno’r stori a beth y dylid ei wneud, bydd cyflwyniadau unigol yn
aml yn datgelu manylion yr hoffech eu cofnodi o bosibl. Gallai’r rhain fod mor syml â
nodi pwy sy’n actio pa ran, neu nodiadau mwy manwl am amseru, goslef, ystumiau,
ymateb neu fesuriadau llawr yr ysgol yr ydych yn ymweld â hi. Gallai hyn fod o fudd,
nid yn unig ar gyfer eich cyflwyniad presennol, ond ar gyfer cyflwyniadau’r dyfodol
hefyd.
Mae Agor y Llyfr wedi ymrwymo i adrodd straeon y Beibl yn y modd gorau posibl, ac
mae’r Llawlyfr hwn wedi ei lunio i helpu gwirfoddolwyr i wneud y gorau o’r straeon
eu hunain, ac o’r cyfle sydd ganddynt i’w cyflwyno.
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Storïau Blwyddyn Un
tudalen
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76

yn seiliedig ar
seiliedig ar Genesis 1–2
seiliedig ar Genesis 3
seiliedig ar Genesis 6-9
seiliedig ar Genesis 12,17,18, 21
seiliedig ar Genesis 37–41
seiliedig ar Genesis 37–41
seiliedig ar Exodus 1–2
seiliedig ar Exodus 7–14
seiliedig ar Exodus16–40
seiliedig ar Joshua 6
seiliedig ar 1 Samuel 3
seiliedig ar 1 Samuel 17
seiliedig ar 1 Kings 3
seiliedig ar Jonah
seiliedig ar Daniel 6
seiliedig ar Nehemiah 1–4
seiliedig ar Matthew 2
seiliedig ar Luke 2
seiliedig ar Matthew 3
seiliedig ar Luke 5
seiliedig ar Luke 5
seiliedig ar Mark 4
seiliedig ar Matthew 14
seiliedig ar Luke 15
seiliedig ar Luke 15
seiliedig ar Mark 10
seiliedig ar Luke 19
seiliedig ar Matthew 21
seiliedig ar Mark 14
seiliedig ar John 19
seiliedig ar Luke 24
seiliedig ar Luke 24
seiliedig ar Luke 1–2

PL

teitl
Yn y Dechreuad
Diwrnod Trist
Addewid Arbennig
Ffrind Duw
Joseff y Breuddwydiwr (A)
Joseff y Rheolwr (B)
Cuddio Babi
Dianc!
Taith Hir
Y Waliau’n Disgyn
Samuel yn Clywed Llais
Dafydd, Lladdwr Cawr
Y Brenin Doeth (C) (CH)
Jona’n Cwyno
Daniel a’r Llewod
Ailadeiladu
Ymweliad y Seryddion
Y Bachgen yn y Deml
Bedyddio Iesu
Ffrindiau Arbennig Iesu
Mynd Drwy’r To
Y Storm ar y Llyn
Y Picnic Gwych
Y Darn Arian Aeth ar Goll (C)
Gwario Arian Mawr
Iesu a’r Plant
Iesu a Dyn y Trethi (C)
Yr Orymdaith Fawr
Y Wledd
Diwrnod Trist
Diwrnod Hapus
Ffarwelio
Y Nadolig Cyntaf

SA
M

stori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
(D)

Daw’r holl straeon o Beibl Newydd y Storïwr (cyfrol estynedig 2008)
(A) darllener tudalen gyntaf Joseff y Carcharor yn syth ar ôl y stori hon
(B) darllener ail dudalen Joseff y Carcharor cyn y stori hon
(C) gellir hepgor y stori hon os nad oes gan yr ysgol ddigon o wythnosau rhydd
(CH) gwiriwch â’ch ysgol cyn cyflwyno’r stori hon
(D) i’w defnyddio yn ystod wythnos olaf tymor yr Hydref
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Stori

1

Dechrau a Diweddu

Yn y Dechrau

PL

CYFLWYNIAD
Daliwch Feibl i fyny. Gall unrhyw un ddweud wrtha i pa fath o lyfr yw hwn?
(Rhowch amser i’r plant i ateb) Ie, Beibl yw e/ ydy o. (Gallwch ehangu’r
cyflwyniad gyda chyfres o Feiblau gwahanol: ‘Mae hwn yn un hen iawn, mae
hwn mewn iaith wahanol’ – yn ôl y rhai y daethoch o hyd iddynt). Daliwch
Feibl Newydd y Storïwr i fyny.
A dyma fath arall o Feibl. Rydw i’n hoffi hwn am fod lluniau ynddo.
Mae storïwyr ‘Agor y Llyfr’ yn defnyddio hwn yn aml iawn. Efallai
eich bod yn gwybod fod llawer o straeon yn y Beibl, ond oeddech
chi’n gwybod fod y straeon hyn i gyd yn cysylltu â’i gilydd i ffurfio
un stori hir am Dduw a’r bobl sydd yma ar y ddaear? Heddiw, rydyn
ni’n mynd i glywed y stori gyntaf sydd yn y Beibl.
Gadewch i ni AGOR Y LLYFR a darllen “Yn y Dechrau”.
Agorwch Beibl Newydd y Storïwr (cyfrol estynedig 2008) wrth i chi ddweud
y geiriau hyn a darllenwch ‘Yn y Dechrau’.

M

CRYNHOI
Roedd honna’n stori gyntaf go ryfeddol – mynd o ddim i’r holl
bethau gwych yna! Pa ran o’r stori oeddech chi’n ei hoffi orau?
(gofynnwch am ymateb). Yr wythnos nesa’ fe fyddwn ni’n dod
yn ôl i adrodd rhan nesaf y stori. Fe fyddwn ni’n clywed beth a
ddigwyddodd i’r byd prydferth a greodd Duw.

SA

MUNUD I FEDDWL
Caewch eich llygaid am funud a meddyliwch am rywbeth prydferth
rydych chi wedi ei weld. Efallai mai’r môr oedd e, afon, coeden
neu flodyn. Fe allai fod yn löyn byw/iâr fach yr haf lliwgar, concyr
sgleiniog neu’n bysgodyn trofannol llachar.
Rhowch amser i’r plant i feddwl (cyfrwch o un i ddeg yn a-r-a-f yn eich pen).
CYFLWYNO’R WEDDI
Nawr, rydw i’n mynd i ddweud gweddi, ac os ydych chi am ei
gwneud hi’n weddi i chi dywedwch ‘Amen’ ar y diwedd ar fy ôl i.
GWEDDI
Annwyl Dduw, diolch i ti am yr holl bethau prydferth yr wyt ti wedi
eu creu. Helpa ni i’w mwynhau ac i edrych ar eu hôl nhw. Amen.
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Stori

1

Cyfarwyddiadau

Yn y Dechrau

Y STORÏWYR
Hanfodol: Storïwr, llais Duw
Ychwanegol: Adda ac Efa (does dim rhaid eu cael nhw os ydych chi’n defnyddio baner)
AWGRYMIADAU AR GYFER CYFLWYNO’R STORI
Mae hon yn stori fer sy’n lled syml, felly peidiwch â rhuthro. Rhowch gyfle i’r
geiriau ysgogi dychymyg y plant.
Gellir cyflwyno’r stori hon mewn dwy ffordd:
1 Defnyddio baner o’r Creu (gweler isod).
2 Cael y plant i gymryd rhan. (Os ydych chi eisiau gwneud hyn ac mai
dyma eich ymweliad cyntaf â’r ysgol, cofiwch drafod eich cynllun ymlaen
llaw gyda’r pennaeth).
Rhannwch y plant yn bedwar grwp: ‘pethau gwyrdd’; ‘popeth sy’n hedfan’,
‘popeth sy’n sblasio’ a ‘phopeth sy’n cerdded ac yn neidio’ (peidiwch ag
anghofio am yr arwydd i ‘stopio’). Cuddiwch ddau oedolyn a fydd yn
ymddangos ar y diwedd fel Adda ac Efa.

PL

•
•

I GREU EFFAITH WELADWY
Casglwch nifer o Feiblau gwahanol ar gyfer y cyflwyniad.
Gwnewch bopeth fedrwch chi i greu sbloets o liw yn y stori gyntaf bwysig hon.
Ysgwydwch ddarnau mawr o ddefnydd lliwgar sy’n cynrychioli golau, awyr, dwr
a daear, neu pheintiwch haul, lloer ac ychydig o sêr ar gardiau mawr a’u gosod ar
ben ffyn (dowelling). Gellir codi’r rhain yn uchel wrth eu henwi yn y stori.
Mae’n werth gwneud eich gorau i wneud y stori hon yn wledd i’r llygaid– mae’r
argraff gyntaf yn bwysig ac yn aros yn y cof!

SA
M

•
•

ADNODDAU YCHWANEGOL – GELLIR EU LAWRLWYTHO O www.openthebook.net
Syniadau am sut i baratoi casgliad sylfaenol o wisgoedd a chelfi/propiau.
I’ch ysbrydoli – awgrymiadau timau eraill ar sut i greu baner o’r Creu.

•
•

FY NODIADAU
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Stori

2

Dechrau a Diweddu

Diwrnod Trist

CYFLWYNIAD
Tybed a ydych chi wedi treulio llawer o amser erioed yn creu
rhywbeth ac yna rhywun arall yn dod heibio ac yn ei ddifetha?
Mae’n gwneud i chi deimlo’n siomedig iawn ond yw e? Ydych
chi’n cofio’r byd rhyfeddol a greodd Duw yn y stori yr wythnos
ddiwethaf? Wel, mae’r stori heddiw yn adrodd sut y cafodd byd
prydferth Duw ei ddifetha.
Gadewch i ni AGOR Y LLYFR a darllen “Diwrnod Trist”.
Darllenwch Diwrnod Trist o Feibl Newydd y Storïwr (cyfrol estynedig 2008).

PL

CRYNHOI
Wel wir! Dyna stori drist. Tybed beth fydd yn digwydd ym myd Duw
yr wythnos nesaf?

M

MUNUD I FEDDWL
Dyma Adda ac Efa yn difetha byd prydferth Duw am na wnaethon
nhw yr hyn yr oedd Duw wedi dweud wrthyn nhw am ei wneud.
Caewch eich llygaid am funud i weld a fedrwch chi gofio adeg pan
na gawsoch chi rywbeth arbennig am nad oeddech chi wedi bod yn
ufudd.
Rhowch amser i’r plant i feddwl (cyfrwch o un i ddeg yn a-r-a-f yn
eich pen).

SA

CYFLWYNO’R WEDDI
Nawr, rydw i’n mynd i ddweud gweddi, ac os ydych chi am ei
gwneud hi’n weddi i chi, dywedwch ‘Amen’ ar y diwedd ar fy ôl i.
GWEDDI
Annwyl Dduw, mae’n ddrwg gennym ein bod ni’n gwneud pethau
drwg weithiau. Helpa ni i wybod y gwahaniaeth rhwng ‘da’ a ‘drwg’ a
helpa ni i ddewis yr hyn sydd yn dda. Amen.

14
Welsh Yr1 sampler 2017 Oct.indd 14

05/12/2017 08:33:03

Stori

2

Cyfarwyddiadau

Diwrnod Trist

Y STORÏWYR
Hanfodol: Storïwr, Adda, Efa
Ychwanegol: Llais Duw, Sarff
AWGRYMIADAU AR GYFER CYFLWYNO’R STORI
Os nad oes sarff gennych i fod yn storïwr, gadewch i Efa ddal y sarff a’i throelli o’i
chwmpas wrth i’r storïwr lefaru eu llinellau.
Gwnewch yn siwr bod Duw yn drist, nid yn flin ar y diwedd. Gall llais (anweledig)
fod yn effeithiol fel Duw.
Dylai’r sarff hisian a swnio fel dihiryn cyfrwys gan ddefnyddio swn ‘s-s-s-s’!

•
•
•
•
•
•

PL

I GREU EFFAITH WELADWY
I osgoi’r broblem o wisgo Adda ac Efa defnyddiwch drowsusau a chrysau-T plaen,
du.
Gwnewch y sarff yn un sy’n tynnu sylw! Edrychwch am un mewn siopau teganau
lleol neu crëwch byped hosan.
Gosodwch ddarlun o goeden yn gefndir (os oes taflunydd gan yr ysgol), torrwch
goeden allan o gardfwrdd, neu defnyddiwch bobl i fod yn goed yn yr ardd.
ADNODDAU YCHWANEGOL – GELLIR EU LAWRLWYTHO O www.openthebook.net
Lluniau a chyfarwyddiadau ar sut i dorri coeden allan a llunio ffrwythau y gellir eu
symud o gwmpas.
Cyfarwyddiadau ar sut i greu sarff o hosan.

SA
M

•
•

FY NODIADAU
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