Cwis Anifeiliaid!
Yr wythnos hon rydym wedi anfon cerddoriaeth a ysbrydolwyd gan wahanol anifeiliaid o amgylch
y byd! Wrth i chi wrando, ceisiwch weld os gallwch ddyfalu llun pa anifail sy’n cael ei ddarlunio gan
y gerddoriaeth. Mae 7 o anifeiliaid i gyd. Os na fedrwch ddyfalu, mae rhai cliwiau ar y dudalen
hon. Pob Lwc!

Cliwiau
Anifail Rhif Un
Mae gennyf drwyn hir, llwyd ac rydw i’n byw yn Affrica ac yn India. Mae’n bosib eich bod wedi fy
ngweld mewn ffilm o’r enw ‘Dumbo’

Anifail Rhif Dau
Gallwch fy nghadw fel anifail anwes Mae angen mynd â fi am dro yn gyson ac rydw i wrth fy modd
yn rhedeg ar ôl darnau o goed

Anifail Rhif Tri
Mae gen i got wlanog, flewog y gallwch ei defnyddio i wneud dillad. Mae llawer o anifeiliaid tebyg i fi
yng Nghymru! Mae’n bosib y byddwch yn fy nghyfrif os ydych yn cael trafferthion cysgu….

Anifail Rhif Pedwar
Os edrychwch yn ofalus mewn nant neu bwll mae’n bosib y gallwch fy ngweld yn nofio o gwmpas
neu’n cuddio ar y gwaelod. Mae gen i gennau llithrig, cynffon, ac rydw i’n gallu anadlu o dan y dŵr.

Anifail Rhif Pump
Rydw i’n anifail mawr iawn ac rydw i’n RHUO! Gallaf fod yn frown, du, ac weithiau gwyn, ac rydw i’n
aml yn byw yn y fforest neu wrth ymyl Pegwn y Gogledd. Yn y gaeaf rydw i’n aml yn gaeafgysgu am
wythnosau ac wythnosau.

Anifail Rhif Chwech
Un bach ydw i ac mae gen i gynffon hir. Mae rhai pobl yn fy ofni ond rydw i’n greadur tyner iawn.
Rydw i’n hoffi caws.

Anifail Rhif Un
Os ewch i Barc Bute neu Barc y Rhath mae’n bosib y byddwch yn fy ngweld ar hyd y glannau neu’n
llithro drwy’r dŵr. Mae gen i blu gwyn.

