
Park

shops

Beth yw fy enw?  

Beth yw fy enw? 

Beth yw fy enw? 

Beth yw fy enw? 

CLIW 

CLIW 

CLIW 

CLIW 
Rwy’n adeilad mawr 
ar lan y dŵr (na, dim Morrisons!) 
Mae dyn yn sefyll y tu allan i mi a gallwch 
chi ddweud yr amser arnaf.

Rwy’n lle hwyliog y gallwch chwarae 
ynddo, yn agos at rif 1.

Allwch chi dynnu llun ohonoch chi eich 
hun y tu allan yn rhedeg a neidio a’n 
tagio ar Twitter? 

Beth yw fy enw? 

Pryd ces i fy adeiladu?    

CLIW
Rwy’n adeilad mawr iawn â 
simnai i lawr y ffordd tuag 
at Ynys y Barri. 

5

4

Allwch chi dynnu llun ohonoch chi eich 
hun u tu allan yn gwneud naid seren a’n 
tagio ar Twitter?

Os gallwch chi, tynnwch lun/fideo a’n 
tagio ar Twitter. 

Allwch chi rolio i lawr fy llethr 
glaswelltog? Os gallwch chi, tynnwch 
lun/fideo a’n tagio ar Twitter.

Allwch chi rolio ar y glaswellt y tu mewn i mi? 
Os gallwch chi, tynnwch lun/fideo a’n tagio ar 
Twitter.

Sawl gwaith allwch chi gerdded o 
‘nghwmpas i mewn 10 munud?

a faint o siglenni gallwch chi eu 
gweld ynof? 

Pryd ces i fy adeiladu?

Pa wahanol chwaraeon gallwch chi eu 
gwneud ynof fi? Pwy adeiladodd fi?

Pryd ces i fy adeiladu? 

Rwy’n lle hwyliog arall heb fod yn rhy bell 
i ffwrdd (tua 2 floc draw o rif 2), gyferbyn ag 
ysgol. Mae dau ohonof i, un uchaf ac un isaf. 

Rwy’n adeilad mawr yng nghanol tref y 
Barri lle gallwch ddod i fenthyg llyfrau.

Dociau

Ynys Y Barri

Glannau’r Barri

2

1

Y Cyngor

MEMO
Gerddi 

siopau
siopau

siopau

Heol Holltw
n

Sgwâr y Brenin

3
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concertina fold

Beth yw ni?

Pa eiriau sydd wedi’u hysgrifennu 
arnaf?

Beth yw fy enw? 

Beth yw fy enw? 

CLIW 

CLIW

CLIW

CLIW 

Fi yw’r lle mae’r holl hwyl yn digwydd. Dwi’n 
gallu gweld y môr ac mae pobl yn gallu fy 
archebu am y diwrnod. Mae 12 ohonom ac 
rydym yn nifer o liwiau gwahanol. 

Gallwch geisio fy nringo ar ôl i 
chi ddod o hyd i rif 6. Dim ond 
ychydig ymhellach ymlaen ydw i. 

7

8

9

Allwch chi wneud roli-polis ar y 
glaswellt y tu mewn i mi? Os gallwch chi, 
tynnwch lun/fideo a’n tagio ar Twitter.

Allwch chi ddod o hyd i’m app goed 
(Cyril the Squirrel) sy’n rhoi’r holl 
wybodaeth i chi am y coed sydd ynof? 

Os gallwch chi, tynnwch lun/fideo 
a’n ni tagio ar Twitter.

Os gallwch chi ddringo arnaf, 
tynnwch lun 

Allwch chi adeiladu castell tywod ar 
y traeth o’m blaen. Os gallwch chi, 
tynnwch lun/fideo a’n tagio ar Twitter.

Mae gen i lyn, parc sglefrio a 
thraeth cerigos.

Ynys Y Barri

Dociau

Harbwr y 
Barri

Llyn
Morol

HELFA DRYSOR

TAITH GERDDED 
LESOL Y BARRI

BRO MORGANNWG

Chwiliwch am 
drysorau’r Barri a 

thrydarwch ni yno.

Rwy’n lle hwyliog heb fod yn rhy bell o rif 8. 6

@ValeSportsTeam1

@ValeSportsTeam1
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