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Cystadleuaeth Agor y Llyfr – canllaw i blant 

Rydyn ni’n teimlo’n frwd iawn dros straeon yma yn Agor y Llyfr, yn enwedig 

straeon o’r Beibl: o Noa i Daniel ac ymlaen at Iesu. Ac achos ein bod ni mor 

hoff o straeon, fe fydden ni wrth ein bodd yn eich gweld chi yn dod yn storïwyr 

gwych hefyd! 

Bydd llawer ohonoch chi wedi cymryd rhan mewn stori Agor y Llyfr, felly 

roedden ni’n meddwl y byddech chi hefyd yn hoffi rhoi cynnig ar ysgrifennu 

eich fersiwn chi o’ch hoff stori Feiblaidd.  

Efallai yr hoffech ysgrifennu stori fer neu lunio cerdd. Gallwch chi ddewis. Os 

ydych chi’n ddisgybl Cyfnod Allweddol 1, gallwch dynnu llun stori o’r Beibl yn 

lle ysgrifennu os yw’n well gennych. 

Os nad ydych chi’n gwybod sut i gael gafael ar gopi o’r Beibl, yna gofynnwch 

i’ch rhieni neu i’r rhai sy’n gofalu amdanoch chi. Efallai y bydd copi yn llyfrgell 

yr ysgol, neu ar y Rhyngrwyd. Rydyn ni’n awgrymu eich bod chi’n chwilio am 

Feibl sy’n hawdd ei ddarllen – beibl.net neu Feibl ar gyfer plant, efallai. Gallwch 

ysgrifennu’r stori yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

Bydd eich athrawon a Storïwyr Agor y Llyfr yn dewis y ddau gynnig gorau (stori 

neu lun) o’ch ysgol chi ac yn eu hanfon i Gymdeithas y Beibl cyn Gorffennaf 24, 

2019. Bydd pob cynnig sydd ar restr fer y gwahanol ysgolion wedyn yn cael eu 

beirniadu gan Gymdeithas y Beibl. Yna, bydd yr enillwyr terfynol yn cael eu 

dewis a bydd enillydd y stori orau (neu’r llun gorau sy’n cyflwyno stori o’r 

Beibl) yn cael iPad fel gwobr; a bydd un hefyd i’r ysgol.  

Bydd gwaith yr enillwyr terfynol hefyd yn cael eu darlunio gan Kev F 

Sutherland, sy’n ysgrifennu ac yn darlunio’n broffesiynol ar gyfer Beano. Bydd y 

llun yn cael ei fframio fel y gallwch chi ei osod ar eich wal –  sôn am cŵl! 

Rhaid i’ch stori fod o dan 500 o eiriau. Os ydych chi’n gwneud cartŵn, gallwch 

gynnwys cymaint o luniau ag rydych chi’n dymuno. Rhaid i’r stori ddod o’r Beibl 

a bydd angen i chi ddweud wrth eich athro/athrawes pa stori o’r Beibl rydych 

chi wedi ei dewis. 

Mwynhewch! 

 


