Llythyr enghreifftiol 1

Annwyl [Enw (au) Rhiant Mabwysiadol]
Diolch am eich llythyr y mwynheais ei ddarllen yn fawr iawn.
Mae'n dda gweld bod [Enw Cyntaf] yn datblygu ac yn tyfu'n gyflym. Rwy'n falch bod [ef /
hi / nhw] yn gwneud yn dda yn yr ysgol ac rwy'n falch [ei fod ef / hi] yn hoffi chwaraeon.
Rwy'n gobeithio bod [Enw Cyntaf] wedi cael pen-blwydd braf a llawer o anrhegion. A
gafodd ef / hi barti gyda'i [ffrindiau / ffrindiau]?
Mae gen i swydd newydd yn gweithio mewn ysgol fel dynes cinio; Rwy'n ei hoffi'n fawr ac
mae'n braf mynd allan o'r tŷ a chwrdd â'r plant i gyd.
Es i i'r sinema yr wythnos diwethaf i weld [teitl y ffilm]. Roedd yn ddoniol iawn.
Nid wyf wedi bod ar wyliau eleni, ond efallai y byddwn yn mynd i Brighton am y
penwythnos y mis nesaf.
Byddaf yn ysgrifennu eto ymhen [mis] ac yn edrych ymlaen at glywed mwy o'ch
newyddion bryd hynny.
Pob hwyl,
[Eich Enw Cyntaf]
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Annwyl [Enw (au) Rhiant Mabwysiadol]
Gobeithio eich bod chi i gyd yn iawn a diolch o galon am y diweddariad. Cyn siarad
amdanaf i fy hun, roeddwn i eisiau dweud diolch am fagu person ifanc mor hyfryd. Rwyf
mor falch bod [Enw (au) Cyntaf] yn cael llawer o wyliau ac yn gallu nofio a gwneud
gymnasteg, mae'n berson ifanc talentog iawn. Beth bynnag gwell siarad amdana i!
Rwyf hefyd yn hoff iawn o gelf a chrefft, fy un i yw traws-bwytho, crosio a darlunio (er ni
allaf dynnu, rwy'n dargopïo pethau). Dwi'n hoff iawn o gerddoriaeth roc, Sia a hen
gerddoriaeth.
Rwy’n caru fy sebonau Coronation Street, EastEnders ac Emmerdale, rwy’n hoff o fy
rhaglenni coginio ac rwy’n caru rhaglenni anifeiliaid, gyda fy ffilmiau rwy’n hoffi fy
ffilmiau brawychus, trychinebau sydd â therfynau hapus ac rwy’n hoffi comedi.
Rwy’n caru porffor ac mae fy nghartref yn araf droi’n borffor ac rwy’n caru cathod, felly
mae’n gartref porffor a chath.
Mae gen i gath o'r enw [Enw], mae bron yn 2 oed. Rwyf hefyd yn hoff iawn o ganhwyllau
bach; mae'n braf eu gwylio nhw’n tywynnu yn y nos.
Rwy'n goeglyd iawn mewn ffordd ddoniol. Rwyf wrth fy modd yn gwneud i bobl
chwerthin. Mae'n rhaid i mi gael sos coch ar bopeth!
Rwyf hefyd yn caru fy nhedis ac mae gen i lawer ohonyn nhw, rydw i'n caru pob anifail.
Rwy'n hoffi mynd ar-lein a gwylio anifeiliaid yn gwneud pethau gwirion, dyma hefyd sut y
dysgais i grosio.
Yn gywir,
[Eich Enw Cyntaf]

