Helo Ffrindiau
Helo ffrindiau, sut wyt ti?
Helo ffrindiau, sut wyt ti?
Helo ffrindiau, sut wyt ti?
Da iawn diolch

Pen, ysgwyddau, coesau, traed
Pen, ysgwyddau, coesau, traed
Coesau, traed
Pen, ysgwyddau, coesau, traed
Coesau, traed a
Llygaid, clustiau, trwyn a cheg
Pen, ysgwyddau, coesau, traed
Coesau, traed
Pen-glin, pen-elin a phen-ôl
A phen-ôl
Pen-glin, pen-elin a phen-ôl
A phen-ôl a
Llygaid, clustiau, trwyn a cheg
Pen-glin, pen-elin a phen-ôl
A phen-ôl
Pen, ysgwyddau, coesau, traed
Coesau, traed
Pen, ysgwyddau, coesau, traed
Coesau, traed a
Llygaid, clustiau, trwyn a cheg
Pen, ysgwyddau, coesau, traed
Coesau, traed

Aderyn Melyn
Aderyn melyn, i fyny yn y goeden banana
Aderyn melyn, i fyny yn y goeden banana
Paid â mynd i ffwrdd, paid â fflïo i ffwrdd [x3]
Paid â mynd i ffwrdd nawr
Www, 3, 2, 1, cha cha cha
Aderyn gwyrdd, i fyny yn y goeden ciwcymber
Aderyn gwyrdd, i fyny yn y goeden ciwcymber
Paid â mynd i ffwrdd, paid â fflïo i ffwrdd [x3]
Paid â mynd i ffwrdd nawr
Www, 3, 2, 1, cha cha cha
Aderyn coch, i fyny yn y goeden tomato
Aderyn coch, i fyny yn y goeden tomato
Paid â mynd i ffwrdd, paid â fflïo i ffwrdd [x3]
Paid â mynd i ffwrdd nawr
Www, 3, 2, 1, cha cha cha
Aderyn pinc, i fyny yn y goeden fflamingo
Aderyn pinc, i fyny yn y goeden fflamingo
Paid â mynd i ffwrdd, paid â fflïo i ffwrdd [x3]
Paid â mynd i ffwrdd nawr
Www, 3, 2, 1, cha cha cha

5 Crocodeil
5 crocodeil yn nofio yn yr afon
5 crocodeil yn nofio yn yr afon
Nofiodd un o dan y dŵr
SBLASH
Dim ond 4 crocodeil sydd ar ôl
4 crocodeil yn nofio yn yr afon
4 crocodeil yn nofio yn yr afon
Nofiodd un o dan y dŵr
SBLASH
Dim ond 3 crocodeil sydd ar ôl
3 crocodeil yn nofio yn yr afon
3 crocodeil yn nofio yn yr afon
Nofiodd un o dan y dŵr
SBLASH
Dim ond 2 crocodeil sydd ar ôl
2 crocodeil yn nofio yn yr afon
2 crocodeil yn nofio yn yr afon
Nofiodd un o dan y dŵr
SBLASH
Dim ond 1 crocodeil sydd ar ôl
1 crocodeil yn nofio yn yr afon
1 crocodeil yn nofio yn yr afon
Nofiodd un o dan y dŵr
SBLASH
Nawr does dim crocodeils ar ôl

Lawr Ar Lan y Môr
O ble wyt ti Mistar Urdd?
O Mistar Urdd, o Mistar Urdd, o Mistar Urdd
O ble wyt ti Mistar Urdd?
O Mistar Urdd, o Mistar Urdd
O rwy’n dy
Rwy’n
O rwy’n dy
Rwy’n

golli di, o
dy golli di
golli di, o
dy golli di

rwy’n dy golli di
Mistar Urdd
rwy’n dy golli di
Mistar Urdd

O rwy’n dy
Rwy’n
O rwy’n dy
Rwy’n

garu di, o
dy garu di
garu di, o
dy garu di

rwy’n dy garu di
Mistar Urdd
rwy’n dy garu di
Mistar Urdd

Mi ffeindiais i Mistar Urdd
Lawr ar lan y llyn, lawr ar lan y llyn, lawr ar lan y llyn
Mi ffeindiais i Mistar Urdd
Lawr ar lan y llyn, lawr ar lan y llyn
O dewch gyda ni,
Dewch nawr
O dewch gyda ni,
Dewch nawr

o dewch gyda ni
i’r jambori
o dewch gyda ni
i’r jambori

O dewch gyda ni, o dewch gyda ni
Dewch nawr i’r jambori
O dewch gyda ni, o dewch gyda ni
Dewch nawr i’r jambori [x3]

Joio yn y Jambori
Rwy’n teimlo cân yn dod, mae’r rhythm yn fyw
Rwy’n teimlo cân yn dod, ymunwch â’r criw
Cura dy ddwylo, cod ar dy draed
Canu hon sydd rhaid
Joio yn y jambori [x2]
Mae gen i ffrindiau da, cyfeillion di-ri
Mae gen i ffrindiau da, ac mae lle i ti
Cura dy ddwylo, cod ar dy draed
Canu hon sydd rhaid
Joio yn y jambori [x2]
Mae’r iaith yn dod yn fyw, o’r gogledd i’r de
Mae’r iaith yn dod yn fyw, fe fydd yma le
Cura dy ddwylo, cod ar dy draed
Canu hon sydd rhaid
Joio yn y jambori
Joio yn y jambori
Joio yn y jambori
Dere lawr i’r jamba
Pawb yn ‘neud y samba
Dawnsio dawns y mamba
Lalalala bamba
Dere lawr i’r JAMBORI

Clap Clap 123
Clap, clap, 123
Clap, clap, 123
Clap, clap, 123
Troi a throi ein dwylo
Tap, tap, 123
Tap, tap, 123
Tap, tap, 123
Troi a throi ein dwylo
Stomp, stomp, 123
Stomp, stomp, 123
Stomp, stomp, 123
Troi a throi ein dwylo

Mr Hapus
Mr Hapus ydw i, ydw i, ha ha ha [x2]
Mr Hapus ydw i, Mr Hapus ydw i
Mr Hapus ydw i, ydw i, ha ha ha
Mr Trist ydw i, ydw i, bwhŵ [x2]
Mr Trist ydw i, Mr Trist ydw i
Mr Trist ydw i, ydw i, bw hŵ
Mr Swnllyd ydw i, ydw i, HWRE [x2]
Mr Swnllyd ydw i, Mr Swnllyd ydw i
Mr Swnllyd ydw i, ydw i, HWRE
Mr Tawel ydw i, ydw i, shh shh [x2]
Mr Tawel ydw i, Mr Tawel ydw i
Mr Tawel ydw i, ydw i, sh sh
Mr Swnllyd ydw i, ydw i, HWRE [x2]
Mr Swnllyd ydw i, Mr Swnllyd ydw i
Mr Swnllyd ydw i, ydw i, HWRE

Hei Mistar Urdd
Hei Mistar Urdd, yn dy goch, gwyn a gwyrdd
Mae hwyl i’w gael ym mhobman yn dy gwmni.
Hei Mistar Urdd, ty’d am dro ar hyd y ffyrdd
Cawn ganu’n cân i holl ieuenctid Cymru
Gwelais di’r tro cyntaf ’rioed
yn y gwersyll ger y lli
A chofiaf am yr hwyl fu yno’n hir.
Dyddiau hir o heulwen haf, y cwmni gorau fu
Ac af yn ôl i aros cyn bo hir.
Diolch i ti, Mistar Urdd, dangosaist i mi’n glir
Fod gennyt rywbeth gwych i’w roi i mi.
Gwersyll haf a chwmni braf
mewn cangen ymhob tre’
A gobaith i’r dyfodol ynot ti.

Hwyl Fawr Ffrindiau
Hwyl fawr ffrindiau
Hwyl fawr ffrindiau
Hwyl fawr ffrindiau
Mae’n amser dweud hwyl fawr
Twdalŵ a bant â ni
bant â ni, bant â ni
Twdalŵ a bant â ni
mae’n amser dweud hwyl fawr

