
Edrychwch ar dudalen 2 a 3.

Pa anifeiliaid sydd yn y llun?



Edrychwch ar dudalen 2 a 3.

Pa anifail y jyngl hoffech chi fod?

‘Hoffwn fod yn…achos/oherwydd/er mwyn…’



Darllenwch dudalen 10.

Pa fath o big sydd gan yr aderyn hardd?

Ticiwch 2
lliwgar byr

pigog mawr

hir

llyfn



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ysgrifennwch enwau’r anifeiliaid isod yn nhrefn yr wyddor.

madfall corryn ocapi mwnci

llyffant parot aderyn



Cysylltwch yr enwau unigol a lluosog isod:

parot

corryn

mwnci

madfall

llyffant

aderyn

adar

madfallod

parotiaid

llyffantod

mwncïod

corynnod



Ar ba dudalen mae’r lluniau isod?

1. Ocapi

2. Madfall

3. Dau barot glas

4. Llyffant melyn a du

5. Corryn

6. Mwnci gyda thrwyn mawr



Beth yw teitl y llyfr ffeithiol?



Allwch chi feddwl am reolau pwysig i’w

cofio wrth fynd ar daith i’r jyngl?

❖Cofiwch…

❖Gwrandewch…

❖Peidiwch…

❖Rhowch…

❖Sicrhewch…

❖Parchwch…

❖Gofalwch…

❖Gwyliwch…

Mat cymorth rheolau y jyngl

Geirfa defnyddiol: 

anifeiliaid gwrando
gofalus agos
parchu eistedd
caredig gwylio
sbwriel symud
cyffwrdd sgrechian
sŵn aros
bwydo mwynhau
tawel car



Pa anifaild sydd…

1. …yn wenwynig?

2. …mor fawr â phlat cinio?

3. …yn gallu cerdded ar y dŵr?

4. …â phlu lliwgar?

5. …yn edrych fel hanner sebra a hanner jirâff?



Allwch chi gwblhau’r cymariaethau isod?

1. Aderyn mor hardd â

2. Ocapi mor streipiog â

3. Madfall mor glyfar â

4. Parot mor lliwgar â

5. Corryn mor fawr â



Edrychwch ar dudalen 2 a 3.

Meddyliwch am ansoddair i ddisgrifio’r anifeiliaid isod:

1. Mwnci

2. Teigr

3. Neidr

4. Llewpart

5. Morgrugyn

6. Llyffant

7. Corryn

8. Parot



Mae bwlch yn y brawddegau isod.

Defnyddiwch y llyfr i ddarganfod pa air sydd ar goll ym
mhob brawddeg. 

1. Mae’r aderyn yma yn edrych fel petai big ganddo.

2. Rydych chi’n gallu gweld drwy ei

3. Mae gan y mwnci yma mawr iawn.

4. Dyma’r parotiaid yn y byd.  



Mae ceidwad y jyngl angen eich help i gyfri gwahanol

anifeiliaid y jyngl.

1. Gwelodd parot glas a parot coch. 

Sawl parot?

2. Gwelodd llyffant gwyrdd a llyffant melyn a du.

Sawl llyffant?

3. Gwelodd madfall ar y dŵr a madfall ar y tir.

Sawl madfall?

4. Gwelodd mwnci â thrwyn mawr a mwnci sy’n edrych fel corryn.

Sawl mwnci?



Oes storiau am anifeiliaid y jyngl yn eich ardal

ddarllen?

Pa un yw eich hoff stori?

‘Fy hoff stori yw…achos/oherwydd…’



Ticiwch cywir neu anghywir bob tro.

Mae un wedi’i wneud yn barod i chi. 

Dydy llyffantod lliwgar ddim yn wenwynig iawn. 

Mae’r ocapi yn edrych fel hanner sebra a 
hanner jiráff. 

Mae gan yr adar rhyfedd dri phig. 

Mae’r corryn mor fawr â phlat cinio. 

Cywir Anghywir



Mae’r agoriad brawddeg ‘Edrychwch ar…’ yn amlwg yn

y llyfr ffeithiol yma.

Rhowch y brawddegau yn eu trefn o 1 i 5 fel maent yn cael eu cyflwyno yn y 
llyfr ffeithiol. 

Mae un wedi’i wneud yn barod i chi. 

Edrychwch ar y mwncïod yma.

Edrychwch ar y llyffantod lliwgar.

Edrychwch ar y parotiaid lliwgar yma.

Edrychwch ar y fadfall yma.

Edrychwch ar yr aderyn hardd yma. 

1



Bu anifeiliaid y jyngl yn ddrygionus iawn! Maent wedi

cymysgu llythrennau eu henwau.

Allwch chi ail drefnu llythrennau enwau’r anifeiliaid?

1. w c m i n

2. ff a t n ll y

3. p o i a c

4. o y r n r c

5. a t p o r

6. d r a n y e 



Beth am gyfri sawl sill sydd yn enwau

anifeiliaid y jyngl?

1. mwnci

2. llew

3. ocapi

4. eliffant

5. jiráff

6. crocodeil

7. hipopotamws

8. sebra

9. rhinoseros

10. antelop



Allwch chi helpu ceidwad y jyngl i adnabod

anifeiliaid y jyngl drwy ddarllen y cliwiau isod? 

Pwy ydw i?

Rydw i yn dal.
Mae gen i wddf hir. 

Pwy ydw i?

Rydw i yn enfawr.
Mae gen i drwnc hir. 

Pwy ydw i?

Rydw i yn rhuo.
Mae gen i fwng trwchus. 

Allwch chi greu cliwiau eich hun gan ddefnyddio’r patrwm brawddeg
uchod? 



Ewch ati i ysgrifennu Cerdd Rhestr yn seiliedig ar
anifeiliaid y jyngl.

Dyma enghraifft i chi:

Y Jyngl Enfawr

Yn y jyngl enfawr mae…
Llew cyhyrog yn hela,
Eliffant trwm yn stompian,
Teigr streipiog yn rhuo,
Neidr llyfn yn llithro,
Hipopotamws anferth yn agor ei geg,
A fi!

Mat cymorth disgrifio anifail

hir swnllyd sidanaidd

tal peryglus patrymog

tenau smotiog caled

streipiog bach pigog

tew mawr garw

cyhyrog byr siarp

anferth clyfar brawychus

cyflym llyfn talpiog

blewog meddal


