Llythyr enghreifftiol 1
Annwyl [Enw Cyntaf]
Mae [Enw Cyntaf] yn tyfu mor gyflym ar hyn o bryd, mae'n dipyn o dasg cadw i fyny gyda'i
dillad! Bydd yn rhaid i ni gael gwisg ysgol newydd iddi cyn mis Medi gan ei bod yn mynd i
ysgol newydd, mae hi'n mynd yno'r wythnos hon am sesiwn flasu, ac mae'n edrych ymlaen
at hyn.
Mae hi'n dal i farchogaeth a nawr yn trotio'n hapus ar ei phen ei hun, mae hi'n cael gwersi
bob wythnos, ac rydyn ni'n chwilio am ferlen arall iddi reidio.
Ei diddordebau eraill yw gymnasteg a dawnsio, ac mae hi'n mynychu dosbarthiadau ar
gyfer y ddau. Bydd hi'n gwneud arholiad dawnsio yn ddiweddarach y mis hwn, ac mae
eisoes wedi ymddangos ar y llwyfan gyda'r clwb, lle roedd hi'n hamddenol iawn ac wedi
mwynhau ei hun.
Mae'r clwb gymnasteg hefyd wedi ei symud i fyny dosbarth.
Mae'r nofio yn anhygoel! Mae hi'n gallu plymio i mewn o ochr y pwll, gall wneud y cropian
ar ei blaen, y broga a'r pili pala. Mae hi'n hollol gartrefol ac yn hyderus yn y dŵr.
Yn ddiweddar, cyfarfu â Mickey Mouse a chymeriadau Disney eraill ar daith deuluol i
Florida, gwnaethom yr holl bethau Disney, gan gynnwys rollercoasters a reidiau, ac roedd
hi wrth ei bodd â gwefr y reidiau.
Fe dreulion ni bythefnos yn America, a chael tŷ gyda phwll, roedd [Enw Cyntaf] yn y dŵr ar
bob cyfle… yn enwedig y peth cyntaf yn y bore, gan ei bod yn dal i fod yn godwr cynnar.
Mae ei darllen yn dda iawn, ar hyn o bryd ei hoff lyfr yw'r Gruffalo, a gall gofio rhannau
helaeth o'r testun.
Mae gennym gi newydd, ac mae [Enw Cyntaf] yn treulio llawer o amser gydag e’n rhedeg o
amgylch yr ardd, mae'r ddau ohonyn nhw mor egnïol â'i gilydd.
Rydym nawr yn edrych ymlaen at ein gwyliau haf a byddwn yn gwersylla yn ne orllewin
Lloegr.
Pob hwyl,
[Enwau Cyntaf]

Llythyr enghreifftiol 2
Annwyl [Enw Cyntaf]
Gobeithio eich bod chi'n cadw'n dda?
Hoffem ddweud ychydig wrthych am flwyddyn gyntaf [Enw (au) Cyntaf] gyda ni a sut y
gwnaeth ef / hi ymgartrefu. Mae [Enw (au) Cyntaf] yn iach ac yn hapus ac yn tyfu i fyny yn
fachgen / merch fach hyfryd . Mae ef / hi / nhw wir yn mwynhau nofio a mynd am dro yng
nghefn gwlad. Mae ganddo / ganddi ddau gi y mae ef / hi / nhw yn eu caru yn fawr iawn, ac
maen nhw'n ei garu ef / hi, yn enwedig amser te pan fydd hi'n taflu darnau o fwyd iddyn
nhw.
Mae [Enw (au) Cyntaf] yn mynd i'r feithrinfa ddwywaith yr wythnos ac wedi gwneud llawer
o ffrindiau, mae ef / hi / nhw yn fachgen / merch fach boblogaidd. Mae [Enw (au) Cyntaf]
yn dda iawn am ganu, dawnsio, darlunio a phaentio, mae'n gallu cyfrif i ddeg yn Gymraeg a
Saesneg ac yn cydnabod yr holl liwiau. Mae [Enw (au) Cyntaf] yn siarad llawer nawr ac yn
disgrifio pethau'n dda iawn, mae ef / hi / nhw yn dweud wrthym am ei ddiwrnod / diwrnod
a'r hyn y mae ef / hi wedi bod yn ei wneud tra yn y feithrinfa.
Fe aethon ni ar wyliau i'r traeth ym mis Mehefin, roedd ef / hi wrth eu boddau, yn enwedig
yn neidio yn y tonnau ac adeiladu cestyll tywod, ac wrth gwrs bwyta hufen iâ. Mae neidio
yn un o'i hoff bethau i'w gwneud, mewn pyllau, ar y gwely, ac mae ef / hi / nhw yn
cynhyrfu'n fawr pan fydd ef / hi yn gweld castell bownsio.
Cafodd ef / hi barti pen-blwydd y llynedd gyda llawer o ffrindiau a theulu. Rhoddodd y
plant i gyd eu dillad gwrth-ddŵr ymlaen ac aethant allan i neidio mewn pyllau tan eu bod
nhw’n fwdlyd iawn ond cawsant gymaint o hwyl. Ar gyfer y Nadolig cafodd ef / hi gegin
chwarae gyda photiau a sosbenni pren a chynhwysion bwyd pren. Mae [Enw (au) Cyntaf]
wir yn mwynhau gwneud prydau bwyd arbennig i bawb, a’r diwrnod o'r blaen gwnaeth ef /
hi bysgod, mefus a stiw banana i ni.
Mae [Enw (au) Cyntaf] yn bwyta'n dda, ei hoff fwyd yw moron, hwmws, caws, pasta a
thomato. Cofiwch chi pe bai’n gallu, byddai ef / hi yn bwyta dim byd ond cacen siocled,
creision a lolïau iâ. Mae [Enw (au) Cyntaf] yn uchder a phwysau arferol ar gyfer ei (h)
oedran ond nid ydym wedi gallu ei fesur ef / hi yn ddiweddar oherwydd ei fod ef / hi yn
credu ei bod yn ddoniol rhedeg i ffwrdd pryd bynnag y cawn ni y tâp mesur allan ac erbyn i
ni ei ddal ef / hi / nhw rydyn ni i gyd yn chwerthin cymaint does dim ffordd y bydden ni'n
cael mesuriad cywir.
Mae gan [Enw (au) Cyntaf] synnwyr digrifwch rhagorol ac mae'n ddoniol iawn. Bydd ef / hi
/ nhw yn gwneud pethau dim ond i wneud i bawb chwerthin, mae ef / hi yn creu caneuon
doniol neu sgyrsiau mewn lleisiau gwirion. Mae [Enw (au) Cyntaf] yn garedig iawn gyda
phawb ac yn hoffi rhannu, bydd ef / hi / nhw yn poeni os yw ef / hi yn gweld plant eraill yn
crio ac yn mynd draw i sicrhau eu bod nhw'n iawn, mor feddylgar!
Rydyn ni'n mynd i wersylla mewn pabell yn fuan a gwnaethom ei roi i fyny yn yr ardd i'w
hawyru ac i weld beth oedd [Enw (au) Cyntaf] yn meddwl am wersylla. Roedd ef / hi wrth

eu boddau ac yn edrych ymlaen yn fawr at fynd, mae ef / hi yn dal i ofyn pryd rydyn ni'n
mynd. Gobeithio na fydd hi'n bwrw glaw nac yn rhy oer.
Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich llythyr a byddwn yn ei ddarllen i [Enw (au)
Cyntaf] pan fydd yn cyrraedd. Byddwn yn ysgrifennu eto [MIS] i roi gwybod i chi sut mae
[Enw (au) Cyntaf], bydd ef / hi wedi dechrau yn yr ysgol erbyn hynny.
Gyda'n dymuniadau gorau,
Mam a dad mabwysiadol [Enw (au) Cyntaf].

