






Y Mynydd
Tŷ i anifeiliaid gwyllt a diddrwg,
lle hen ac hyfryd,
oer ond diddorol,
mwdlyd a mawr,
ond y peth syfrdanol yw’r
golygfeydd godidog.



Defaid
Anifeiliaid anturus,
Gwahanol a gwyn,
Maen nhw’n drewi ac yn ddrwg
ond yn fflwlyd ac annwyl
Swnllyd, a chyflym (weithiau)
Ac yn hoffi bwyta
gwair gwyrdd.









Draig a mynyddoedd
Draig a mynyddoedd, draig a mynyddoedd.
Mae draig yn dân, coch, coch, coch.
Mae mynyddoedd yn flanced o eira oer, oer, oer.

Draig a mynyddoedd, draig a mynyddoedd.

Mae draig yn fflamau mawr, mawr, mawr.
Mae’r mynyddoedd yn gawr, mawr, mawr.

Draig a mynyddoedd, draig a mynyddoedd.

Mae draig yn dân, coch, coch, coch.
Mae mynyddoedd yn gawr, mawr, mawr.











Haul a lleuad

Un diwrnod, daw haul ar fryn,
Plentyn yn chwarae ar y bryn,
Mae blodau yn dawnsio yn y cae,
Dwi allan yn hwyr, bydd Mam yn rhoi ffrae

Mae’r lleuad yn falŵn gwyn
Erbyn y bore, mae’r bêl yn felyn,
Mae’r galaeth yn hudol a hyfryd,
Mae o’n dal y byd i gyd.













Y gwyliau haf

Mae’r haul ar fryn,
Mae’r lleuad yn machlud,
Mae’r môr yn ddisglair.
Mae’r sŵn yn glir.
Mae’r awyr yn las fel saffir,
Mae’r gwair yn wyrdd fel llyffant.

Mae plant yn chwarae,
Yn chwerthin yn y parc,
Yn chwarae,
Yn chwerthin.

Mae’r haul ar fryn,
Mae’r lleuad yn machlud,
Mae’r môr yn ddisglair.
Mae’r sŵn yn glir.
Mae’r awyr yn las fel saffir,
Mae’r gwair yn wyrdd fel llyffant.











Pêl a mêl

Pêl-droed ar fy nghoes
Mêl ar fy nhôst
Dw i’n cael tôst yn bore
Chwarae pêl-droed a gwneud fy nghore’.

1, 2, 3
Ydyn ni’n gallu cael dau yn fwy?
5, 6, 7, 8, 9
Ydyn ni’n gallu ennill nawr?

Maen nhw wedi sgorio eto!
Dewch hogia’, dim ffraeo!
Ennill o’r diwedd a 
chyrraedd y naw deg munud.











Coed a môr

Mae’r goeden yn dawnsio,
Mae’r anifeiliaid gwych yn fywiog.
Dw i’n siŵr,
ond mae pob man yn ddu.

Mae’r môr yn wych,
Mae’r wybren yn crio,
Dw i’n siŵr,
ond mae pob man yn ddifrifol.

Mae’r blodyn yn hyfryd,
Mae’r bobl yn hapus.
Dw i’n siŵr,
ond mae pob man yn drist.

Mae’r byd yn llawn cyffro
Mae’r byd yn newydd.
Dw i’n siŵr,
ond mae’r byd yn hen.

Mae pob man yn drist
a phlastig ym mhob man.
Pam?
Dim coed, dim môr, dim mwy.











Cymru a chwaraeon

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi
Pêl-droed a rygbi
Bale a Biggar
Cymru

Cymru
Cymru fy ngwlad i
Pêl-droed a rygbi
Fy Nghymru i

Chwarae a
churo’r Chwe Gwlad
Cyyymru!











Fy nghân i Gymru

Cymru Cymru Cymru
Y mynyddoedd gorau
Tîm pêl-droed
Môr mor ddisglair â seren.

Nofio nofio nofio
Nofio yn yr afon
Nofio gyda ffrindiau
Mwynhau.

Cymru Cymru Cymru
Y mynyddoedd gorau
Tîm pêl-droed
Môr mor ddisglair â seren.











Fy Phoenix FC i

Chwarae gyda’r Phoenix
Chwarae yn yr haul
Chwerthin wrth chwarae

Sgorio goliau
Ryan yn amddiffyn
Max a Charlie a Liam

Ethan yn camsefyll
Kieran yn arbed fel De Gea
Mathew yn flin

Mae’r Phoenix yn wych
Sgorio, sgorio, sgorio
Fy Phoenix FC i









Pêl-droed a Chymru

Cymru, Cymru, Cymru!
Chwarae yn y tirlun
Cicio pêl yn y mynydd
Gyrru pêl i lawr y lonydd
Cymru, Cymru, Cymru!

Cymru i ennill 
Cwpan y Byd

Cymru, Cymru, Cymru!
Chwarae yn y tirlun
Cicio pêl yn y mynydd
Gyrru pêl i lawr y lonydd
Cymru, Cymru, Cymru!









Pêl-droed a bywyd

Yn y byd rydyn ni’n byw
Teimlo’n fyw
Chwaraeon
Y da a’r drwg
Pêl-droed a fi
Chwarae o flwydd oed
Chwarae heddiw
Pêl-droed, pêl-droed
Chwarae bob dydd.
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