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Sut mae’n gweithio
Mae cynllun Agor y Llyfr yn cynnwys 120 o storïau 
i’w defnyddio mewn rhaglen y gellir ei chynnal am 
dair blynedd yn olynol, gyda blwyddyn ddewisol 
o werthoedd Cristnogol, y gellir ei defnyddio yn 
achlysurol o fewn y cynllun tair blynedd neu fel 
blwyddyn ychwanegol. Mae’r rhaglen yn dechrau 
gyda throsolwg o’r Beibl, o’r Creu i’r Esgyniad. Ar gyfer 
pob stori, mae cyflwyniad, casgliad, amser i fyfyrio a 
gweddi ar y diwedd – i gyd wedi’u sgriptio’n barod.

Daw llawer o’r storïau o Beibl Newydd y Storïwr, gan 
Bob Hartman, ac ysgrifennwyd eraill yn benodol ar 
gyfer cynllun Agor y Llyfr. I gyd-fynd â’r storïau, mae 
llawlyfr sy’n cynnwys nodiadau cyfarwyddo, syniadau 
am wisgoedd, cyngor ac awgrymiadau defnyddiol. 

Gellir darparu hyfforddiant, yn ogystal â chylchlythyrau 
ac adnoddau ar-lein sy’n cael eu diweddaru’n gyson. 

Y Storïwyr sy’n gwirfoddoli sy’n gwneud Agor y Llyfr 
yn gymaint o lwyddiant. Maen nhw’n mynd i’r ysgolion 
cynradd, yn adeiladu perthynas â’r staff ac yn dod â’r 
Beibl yn fyw drwy gyfrwng drama. Mae’r Storïwyr yn 
rhan o dîm sy’n cael ei ffurfio gan yr eglwys neu’r capel 
lleol neu gan eglwysi/capeli ar y cyd.

Mae’r storïau wedi’u sgriptio a’u cyfarwyddo’n ofalus 
fel eu bod yn hawdd i’w cyflwyno ac nad ydynt yn 
anodd i’w paratoi. Bydd y timau’n gyfrifol am lunio a 
thalu am eu gwisgoedd a’u propiau eu hunain, ond 
gall hyn fod mor syml â dim ond gwisgo sgarff ar y 
pen – a bydd timau cyfagos yn aml yn rhannu propiau.

Does neb yn rhy hen nac yn rhy ifanc i gymryd rhan!
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i bob plentyn ym mhob ysgol gynradd

Mae cynllun Agor y Llyfr yn rhan o 
Gymdeithas y Beibl

Cysylltu
Am ragor o wybodaeth a chyfarwyddyd, ewch i openthebook.net. 

Ar ôl cofrestru, gall Storïwyr gael mynediad at syniadau a 
gwybodaeth bellach, yn ogystal ag archebu’r deunyddiau a nwyddau. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cynllun Cymraeg, 
cysylltwch â: melericray@openthebook.net

Am unrhyw ymholiad arall, cysylltwch â ni:
01793 418355
enquiries@openthebook.net
OtB, Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon SN5 7DG

Cod Ymarfer
Rhaid i Storïwyr ymrwymo i 
ddilyn ein Cod Ymarfer:

• Glynu at y sgript a 
chyflwyno’r stori, heb 
ychwanegu ati na’i haddasu, 
gan ddilyn canllawiau 
Llawlyfrau Agor y Llyfr. 

• Gadael i bob stori siarad 
drosti ei hun, fel stori o’r 
Beibl, ac nid fel pregeth. 

• Cydweithio’n agos ac yn 
sensitif â’r ysgolion, gan fod 
yn ystyriol o’r amgylchedd 
addysgol. 

• Gwneud cyn lleied o ofynion 
â phosibl ar yr ysgolion a 
bod yn ymwybodol mai 
ymwelwyr sydd wedi’u 
gwahodd i’r ysgol ydynt. 

• Dangos parch a 
sensitifrwydd tuag at rai o 
ffydd wahanol, a’r rhai heb 
ffydd. 

• Bodloni’r gofynion diogelu 
perthnasol. 

• Cynnal hawlfraint 
adnoddau Agor y Llyfr.

Dod
fywâ’r Beibl yn 



I fod yn Storïwr bydd angen y 
canlynol arnoch:

• Amser – tuag awr ar gyfer pob 
sesiwn yn ystod tymor yr ysgol 
i baratoi a chyflwyno’r stori 
yn yr ysgol. Mae rhai timau’n 
gweithredu system rota, lle bydd 
Storïwyr yn cymryd eu tro ar 
wythnosau gwahanol.

• Beibl Newydd y Storïwr.

• Llawlyfrau a Llyfrau Stori Agor  
y Llyfr.

Mae plant wrth eu 
bodd gyda stori – yn 
enwedig storïau o’r 
Beibl pan fyddan 
nhw’n rhyngweithiol, 
yn ddifyr ac yn hwyl. 

Dyna graidd Agor y Llyfr. Bydd timau 
o rhwng pedwar ac wyth o Storïwyr 
yn adrodd storïau o’r Beibl mewn 
ysgolion cynradd – gan ddefnyddio 
drama, propiau a gwisgoedd – i ddod 
â’r storïau’n fyw. Gall gwisg syml ar 
gyfer un o’r plant neu gwch ar raddfa 
fawr wneud byd o wahaniaeth!

Mae timau Agor y Llyfr yn cynnwys 
aelodau o’r eglwys neu’r capel lleol, 
neu o nifer o gapeli/eglwysi ar y 
cyd, sy’n mynd i’r ysgol gynradd 
i gyflwyno Stori o’r Beibl. Bydd y 
deunydd wedi’i sgriptio ar ffurf 
gwasanaeth 10 munud o raglen 
helaeth o storïau.

• Mae Agor y Llyfr yn rhoi cyfle i blant 
ddarganfod rhyfeddod a doethineb y 
Beibl drostynt eu hunain.

• Mae’n ofynnol gan y rhan fwyaf 
o ysgolion fod Storïwyr wedi’u 
gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd (DBS).

• Mae’r eglwysi a’r capeli’n gyfrifol am 
recriwtio’r timau o Storïwyr yn ddiogel. 

• Darperir sesiynau hyfforddiant cyson 
ledled Cymru a Lloegr. Argymhellir 
yn gryf fod rhai sy’n gweithio mewn 
cyd-destun aml-ffydd yn mynychu’r 
hyfforddiant.

• Efallai fod yna bobl yn eich eglwys/
capel sy’n dda am wneud gwaith  
llaw neu wisgoedd ac a allai helpu 
gyda hyn.

• Fe gewch chi lawer o hwyl!

Os ydych chi’n rhan 
o gapel neu eglwys
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‘Dwi ddim yn darllen y Beibl gartref 
nag yn unman arall, ond dwi’n hoffi 
Agor y Llyfr achos eich bod chi’n 
gallu gweld y storïau’n dod yn fyw.’

Zac, 7 oed

Ar hyn o bryd mae cannoedd o filoedd 
o blant yn clywed storïau o’r Beibl 
yn gyson – ond mae llawer mwy 
sydd ddim yn eu clywed. Rydyn ni’n 
cael ceisiadau gan ysgolion na allwn 
ymateb iddynt oherwydd nad oes tîm 
lleol ar gael.

Allwch chi helpu?

Os nad oes tîm yn eich capel/
eglwys yn barod, efallai y gallech 
helpu i sefydlu tîm. Mynnwch air ag 
arweinydd eich capel/eglwys.  

Ar hyn o bryd mae dros 15,000 o 
wirfoddolwyr yn gweithredu fel 

Storïwyr ledled y Deyrnas Unedig, 
ac yn mynd i’r ysgolion, yn adeiladu 
perthynas â’r staff ac yn dod â’r Beibl yn 
fyw mewn ffyrdd cyffrous i gannoedd 
o filoedd o blant bob blwyddyn. Maen 
nhw’n gwneud gwaith ardderchog, 
ac rydyn ni’n chwilio am ragor o 
wirfoddolwyr. Po fwyaf ein tîm Agor y 
Llyfr, y mwyaf o effaith gawn ni.

‘Rwyf wedi gweld llawer o  
blant bywiog Blwyddyn 6 yn 
llawn balchder wrth iddyn nhw 
ddod yn un o warchodwyr palas 
Pharo neu’n un o’r Israeliaid 
sy’n dianc drwy ddyfroedd y 
Môr Coch.’

Andy Browne,  
Pennaeth Ysgol Gynradd Sant 
Nicholas

Ffotograffiaeth gan Layton Thompson

Os ydych chi’n 
athro ysgol
• Ers y dechrau, mae cynlluniau Agor 

y Llyfr wedi ffurfio rhan o raglen 
Addoli ar y Cyd mewn ysgolion.

• Mae storïau Agor y Llyfr yn 
cyflawni’r gofyniad cyfreithiol i  
fod yn addysgiadol, yn gynhwysol 
ac yn ysbrydol o fewn sefyllfa  
aml-ffydd.

• Rhaglen adrodd stori yw hon, ac 
nid yw’n cynnwys pregethu nac 
efengylu, felly gall plant o bob 
ffydd – a rhai heb ffydd – wylio 
a rhyngweithio â’r storïau yn eu 
ffordd eu hunain.

• Mae Agor y Llyfr yn cyfrannu at 
addysg grefyddol, ysbrydol, foesol, 
gymdeithasol a diwylliannol y plant.

• Mae’r Storïwyr yn ymrwymo i’n 
Cod Ymarfer, sy’n golygu eu bod 
yn glynu at y sgript, ac yn bodloni’r 
gofynion diogelu perthnasol.

• Grwpiau o wirfoddolwyr o gapeli/
eglwysi lleol yw’r Storïwyr sy’n dod 
i’r ysgol, ac maen nhw’n paratoi ac 
yn ymarfer yn eu hamser eu hunain.

Ffotograffiaeth gan Layton Thompson


