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Mae S4C yn gwasanaethu'r gynulleidfa gyda chynnwys sydd yn diddanu, yn cyffroi ac yn adlewyrchu Cymru yn 
ei holl amrywiaeth. 
 
Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mae gennym ddyletswydd i greu y platfform ac ecosystem i sbarduno'r 

diwydiannau creadigol yng Nghymru i greu cynnwys uchelgeisiol ac unigryw sy'n apelio bob oedran, cefndir a 
gallu ieithyddol. 
 
Nod S4C yw bod yn gyrchfan ar gyfer cynnwys Cymraeg creadigol, gafaelgar a deniadol sydd ar gael i'w 
fwynhau ar amryw o lwyfannau yng Nghymru a thu hwnt. 
 

 

Datganiad Polisi Rhaglenni 2022–23 
 
Mae’r setliad ariannol gan y DCMS wedi rhoi Sylfaen ariannol i S4C i fedru cynllunio strategaeth gynnwys 
gyffrous aml-lwyfan. Bydd hyn yn ein galluogi i ymateb i anghenion newidiol y gwylwyr drwy gyhoeddi cynnwys 
ar y llwyfan mwyaf addas i gyrraedd y carfannau amrywiol yr ydym am eu gwasanaethu. 

 
Byddwn yn cynyddu’n buddsoddiad mewn drama o safon uchel, ac yn parhau i gomisiynu dogfennau pwerus er 
mwyn gwella’r dewis ar gyfer gwylwyr fydd yn troi atom ar Clic ac iPlayer. 
 
Byddwn yn atgyfnerthu safle S4C fel cartref chwaraeon Cymru, gan sicrhau hawliau ar gyfer gemau ein timau 
cenedlaethol ac yn cefnogi chwaraeon ar lawr gwlad. 
 

Byddwn yn adlewyrchu bywydau pobol Cymru yn ein cynnwys newyddion, materion cyfoes ac adloniant, ac yn 
bresennol yn y digwyddiadau torfol cenedlaethol fydd yn ail-ddechrau eleni yn dilyn cyfyngiadau Covid. 
 
A byddwn yn tanlinellu’r rôl hollbwysig sydd gan S4C yn yr amcan i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg drwy 
sicrhau darpariaeth ddeniadol ar gyfer plant, pobol ifanc a’r rhai sy’n dysgu Cymraeg. 

 
Nid un sianel fydd S4C. Bydd cynnwys S4C yn cyrraedd ein cynulleidfa ar S4C Clic, iPlayer a’r holl lwyfannau 

cymdeithasol. 
 
Drama 
Bydd newid pwyslais yn ein strategaeth ddrama wrth i ni gynyddu buddsoddiad mewn dramâu o safon uchel a 
datblygu ein huchelgais i gyd-gynhyrchu gyda phartneriaid eraill tu hwnt i Gymru. Byddwn yn anelu i sicrhau 
hawliau estynedig i’n dramâu er mwyn sicrhau bod dewis da o ddrama ar ein chwaraewyr ar draws y flwyddyn. 

 
Un o’r uchafbwyntiau fydd ein cyd-gynhyrchiad drama cynta gyda Channel 4 a Sundance Now, sef  Y 
Golau/The Light in the Hall, fydd hefyd yn cael ei darlledu Ngogledd America, Awstralia a Seland Newydd. 
Cyfres seicolegol am anghyfiawnder a dial fydd yn serennu  Alexandra Roach, Iwan Rheon a Joanna Scanlan. 
 
Yn yr hydref bydd gennym ddrama gynhenid Gymraeg, Dal y Mellt. Yn seiliedig ar nofel gyntaf Iwan ‘Iwcs’ 
Roberts bydd y ddrama ‘heist’ yn genre newydd o ddrama i S4C fydd yn mynd a ni ar daith gynhyrfus i fyd o 

ddrwg weithredu, celwyddau, cyfrinachau a thor calon. Ymhlith y cast fydd y profiadol Mark Lewis Jones a’r 

actor ifanc fydd yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf Gwion Morris Jones. 
 
Bydd ail gyfres Yr Amgueddfa wedi ei lleoli yn Amgueddfa Caerfyrddin yn Abergwili ac yn cael ei rhyddhau fel 
bocset dros y Nadolig. Mae’r gyfres gyntaf eisoes wedi gwerthu i BritBox International a AXN yn Siapan ac 
rydym yn hyderus y bydd yr ail gyfres yn creu yr un cynnwrf. 
 

Mewn partneriaeth gyda Cymru Greadigol byddwn yn dechrau ar ein buddsoddiad mewn ffilm Gymraeg yn 
flynyddol. Un o’r ffilmiau sy’n cael ei datblygu yw Y Swn, gan Roger Williams, sy’n bortread hanesyddol o’r 
frwydr dros sefydlu S4C. Bydd ffilm Gwledd yn cael ei rhyddhau mewn sinemâu yn y DU ar ôl rhediad 
llwyddiannus yn America ac mewn gwyliau ffilm, a bydd ar lwyfannau S4C yn yr Hydref. 
 
Wrth i wylio sebon leihau ar draws y sianeli bydd llai o benodau yn ein hamserlen flynyddol. Byddwn yn 

defnyddio unrhyw gyllid o hynny i gryfhau ein harlwy drama.  
 
 
  



Chwaraeon 

Mae’n bosib y bydd dau ddigwyddiad chwaraeon rhyngwladol yn hawlio’n sylw yn 2022, sef Gemau’r 

Gymanwlad a Chwpan Pêl-droed y Byd. Os fydd tîm pêl-droed Cymru yn cyrraedd Qatar, dyna fydd ein 
hymddangosiad cyntaf ers 1958 a byddwn yn dod a’r holl gyffro i’n gwylwyr. 
 
Cyn hynny bydd nifer o gemau mawr gan y tîm cenedlaethol fydd yn erbyn rhai o dimau gorau’r byd, ac yn 
ystod y cyfnod hynny fis Mehefin byddwn yn lansio strategaeth chwaraeon newydd, dan frand newydd S4C 

Chwaraeon. 
 
Wrth baratoi at Gemau’r Gymanwlad yn Birmingham bydd gennym becyn o gynnwys yn darlunio paratoadau 
cystadleuwyr o Gymru, a bydd uchafbwyntiau nosweithiol o’r gemau yn rhoi sylw arbennig i’r cystadleuwyr sydd 
yn cystadlu dan faner Cymru. 
 
Yn ogystal â dilyn holl hynt a helynt ein clybiau yn yr URC, bydd portffolio chwaraeon y sianel yn ehangu yn 

2022, a hynny wedi seilio ar ein hamcanion i gynnig mwy o gynnwys chwaraeon byw ar lein, a mwy o 
amrywiaeth o fewn ein darpariaeth. 
 
Bydd dwy gêm 6 Gwlad Merched Cymru ar S4C a byddwn yn gwe-ddarlledu dwy gêm bêl rwyd rhyngwladol. 

Byddwn hefyd yn darlledu rhai o gemau rygbi’r Indigo Prem a phêl-droed y Cymru Premier ar amrywiol 
lwyfannau. 
 

 
Newyddion a Materion Cyfoes 
Ar ôl lawnsio ap a gwefan Newyddion S4C y llynedd, byddwn yn anelu i ehangu’r ddarpariaeth i ddysgwyr, 
rhoi llwyfan i’r newyddion i blant, a chreu elfen gylchgrawn drwy roi cartref i straeon newyddion o raglenni eraill 
S4C.  Byddwn hefyd yn buddsoddi ymdrech ar Instagram er mwyn cyrraedd cynulleidfa iau. 
 

Byddwn yn sicrhau sylw teilwng i’r etholiadau lleol, nid yn unig drwy raglen Newyddion S4C, ond hefyd mewn 
rhifynnau arbennig o Pawb a’i Farn a’r Byd ar Bedwar.  Wrth i ddigwyddiadau mawr Cymru ail ddechrau 
eleni wedi’r pandemig, byddwn hefyd yn cael presenoldeb Pawb A’i Farn o faes yr Eisteddfod Genedlaethol 
eleni. Ac, wrth i straeon newyddion mawr dorri’n rhyngwladol, byddwn yn rhoi sylw teilwng i’r straeon hynny 
drwy ein gwasanaethau newyddion a materion cyfoes ar bob platfform. 
 
 

Ffeithiol 
Gyda chyfyngiadau Covid tu cefn i ni mae sawl cyfres uchelgeisiol a gomisiynwyd ddwy flynedd yn ôl yn gallu 
darlledu o’r diwedd. Bydd cyfres fawr ar Hanes yr Iaith yn darlledu mis Hydref gyda 4 cyflwynydd gwahanol – 
Sean Fletcher, Alex Jones, Elis James a Lisa Jên. Ac ym mis Ionawr bydd Carwyn Jones yn adrodd Hanes 
Rygbi Cymru mewn cyfres o 4 rhaglen. 
 
Bydd brandiau poblogaidd fel Am Dro, Y Fets,Tŷ am Ddim, Gwesty Aduniad a’r Llinell Las yn dychwelyd, 

yn ogystal â fformat newydd Symud i Gymru fydd yn twrio i un o bynciau mawr y dydd sef prinder tai i bobl 
leol. Bydd y gyfres Wrecsam yn edrych ar obeithion y tîm pêl-droed dan ofal eu perchnogion newydd Ryan 

Reynolds a Rob McElhenny. Ac yn yr ail gyfres o Cymru, Dad a Fi bydd Wayne a Connor Howard yn archwilio 
mwy ar hanes eu teulu yn Iwerddon, Jamaica a Cuba. Cyfres arsylwadol newydd fydd Teulu’r Castell yn dilyn 

ymdrechion teulu o Sir Gâr i adnewyddu hen stâd a Chastell Llansteffan. 
 
Bydd strand Drych yn parhau gyda chymysgedd o  straeon amserol a phwerus a byddwn yn parhau a’n 
huchelgais i ddarlledu dogfennau trosedd trawiadol. Bydd Llofruddiaeth Logan Mwangi yn darlledu ar noson 
y ddedfryd, Llofruddiaeth y Gyrrwr Tacsi yn edrych ar un o ddirgelion mawr Heddlu De Cymru sydd heb ei 

ddatrys, ac Yr Ysbiwr yn datgelu gwybodaeth newydd am stori ryfeddol Gareth Jones gafodd ei ddarganfod yn 

farw mewn bag yn ei fflat yn Llundain. 
 
Byddwn yn nodi sawl penblwydd yn ystod y flwyddyn. I gyd fynd â chanmlwyddiant yr Urdd bydd Mari Emlyn yn 
ymchwilio i hanes ei nain yn Mam yr Urdd, ac ar adeg Jiwbili y frenhines bydd Ffion Hague yn edrych ar rôl y 
frenhines fel Pennaeth y Wladwriaeth, menyw, mam a mam-gu, yn ogystal a’i pherthynas hi gyda Chymru. Ym 
mis Rhagfyr bydd dwy raglen arbennig i gofio ymgyrch Comin Greenham. Ac ar adeg penblwydd S4C byddwn 
yn ail gysylltu gyda Phlant y Sianel. 

 
 
Crefydd 
Wrth i gynulleidfaoedd ddychwelyd i’r addoldai byddwn yn parhau i gynnig Oedfa ar Suliau arbennig. A chawn 
ail-ddechrau recordio canu cynulleidfaol yn ein capeli ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol, fydd yn 
cynnwys cymanfa arbennig i ddathlu penblwydd Tabernacl Treforys yn 150. 
 

 



Dysgwyr 

Mae yna uchelgais i ddatblygu y gwasanaeth i ddysgwyr gan gydweithio gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg 

Cenedlaethol. Bydd ein penderfyniadau comisiynu yn cael eu haddysgu gan  grwpiau ffocws fydd wedi eu cynnal 
gyda dysgwyr. 
 
Bydd Iaith ar Daith yn dychwelyd am gyfres arall a hyn unwaith eto yn rhoi ffenest siop i ddysgu Cymraeg. 
 

 
Adloniant 
Mae Chris Roberts wedi hen arfer creu bwyd epic a’r cam nesaf iddo ydi cyfres epic Chris yn yr Afal Mawr. Yn 
cadw cwmni iddo yn Efrog Newydd fydd ei ffrind, chef a pherchennog bwyty Michelin, Brat, Tomos Parry. Talent 
arall sydd am fwrw’r sgrin ydi Owain Wyn Evans gyda'i sioe siarad sgleiniog, Siop Siarad Owain. 
 
Bydd brandiau poblogaidd yn dychwelyd gan gynnwys, Guinness World Records, Priodas Pum Mil, 

Academi Felys Rich Holt a’r gyfres Sgwrs Dan y Lloer.  Yn ogystal mae fformatau newydd wedi eu 
comisiynu gyda’r nod o gyffwrdd y galon a chreu’r sgwrs yn Radio Fan’ma gyda Tara Bethan a Kristoffer 
Hughes a’r Stondin Flodau -  cyfres fydd yn creu addurniadau anhygoel ar gyfer achlysuron llawn 
emosiwn.  Wrth gofnodi canmlwyddiant yr Urdd, caiff nostalgia lle blaenllaw mewn cyfres draws lwyfannol, Yn 

Ôl i’r Gwersyll lle bydd grwpiau amrywiol yn profi bywyd yng ngwersyll Llangrannog drwy’r 
degawdau.   Cyfres sydd yn sicr wedi llwyddo i greu’r sgwrs ydi Ysgol Ni ac o’r herwydd byddwn yn comisiynu 
cyfres arall fydd yn wynebu ysgol, ardal a heriau newydd. 

 
Ym maes comedi, mae Rybish yn ôl mewn cyfres rig naturiolaidd a Hyd y Pwrs yn dychwelyd i ddychanu 
cynnwys S4C a phopeth Cymreig. Yn dilyn llwyddiant Jam rydym wedi comisiynu bocs set newydd o’r gyfres 
fydd hefyd yn darlledu’n llinol.   Daw Tudur Owen yn ôl i’n diddanu gyda’i Stand-Yp ac mae hefyd cynlluniau 
am gyfres ddychan gyda Tudur a Siân Harries.  Mae cynllun penodol mewn lle i sicrhau bod mwy o gomedi 
amrywiol yn medru tyfu ar y cyfryngau digidol a Clic er mwyn gwthio’r ffiniau a thyfu talent. 

 
 
Cerddoriaeth a Digwyddiadau 
Gyda digwyddiadau o’r diwedd yn cael dychwelyd bydd yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol yn ôl yn darlledu o 
feysydd go iawn eleni. Er hyn, gyda thechnegau a chreadigedd newydd ac arbrofol wedi eu meithrin dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf, bydd yna newydd-deb yn perthyn i’r arlwy ar draws bob llwyfan. 
 

Caiff cerddoriaeth a digwyddiadau o bob genre eu hadlewyrchu ar amrywiaeth o blatfformau ac o dan ein brand 
cerddorol Lŵp.  Rydym yn falch o fedru partneru ac adlewyrchu gwyliau cerddorol megis Tafwyl, Focus 
Wales, Gŵyl Fawr Dolgellau, Lorient a Lleisiau Eraill. 
 
 
Pobol Ifanc 
Mae cynnwys ffurf fer Hansh yn parhau i ddatblygu gyda thueddiadau gwylwyr a byddwn yn symud i 

strategaeth o greu cynnwys sydd yn creu chwerthin, deall, a thrwbwl da yn bennaf ar gyfer Tik Tok ac 
Instagram. Talent newydd a ffocws clir ar gynrychioli amrywiaeth Cymry fydd wrth wraidd hyn gan roi 
cyfleoedd i bobl ifanc ledled Cymru i hawlio lle ar S4C, codi eu llais a chreu enw i’w hunain. Ochr yn ochr â hyn 
byddwn yn ymgorffori prosiect Medru ar gyfer talent anabl a byddar mewn i wasanaeth craidd Hansh, gan 
geisio sicrhau bod talent anabl yn cael cefnogaeth gyson i ddatblygu o flaen a thu ôl y camera trwy’r flwyddyn 
nid dim ond trwy gynllun byr dymor. 

 
Ar ôl dechrau cyhoeddi rhaglenni ffurf hir o ansawdd yn 2021/22 fel Pen Petrol, Limbo, a Pa Fath o Bobl 
byddwn yn adeiladu ar hyn yn sylweddol gan greu amserlen egnïol, ifanc ac atyniadol fydd yn creu sŵn ar 

YouTube, Clic, iPlayer ac ar S4C llinol. Bydd cyfres materion cyfoes GRID yn dod nol, a bydd comisiynau ffeithiol 
newydd fel Cheer Cymru fydd yn edrych ar dimau ‘cheerleading’ wrth iddynt gynrychioli Cymru ym 
mhencampwriaeth y byd. Ar y gweill o ran adloniant mae cyfres Y Cwestiwn Mawr, ac rydym yn datblygu 
sawl fformat adloniant hirach o ddêtio i arbrofion cymdeithasol. 

 
 
Plant 
Uchafbwyntiau’r flwyddyn hon fydd gweld ffrwyth rhai o’r cyfresi a gefnogwyd gan gronfa’r YACF (Young 
Audience Content Fund) yn darlledu, ynghyd a gweld cynnwys cyffrous yn cael ei ddatblygu a’i gynhyrchu ar 
gyfer cynulleidfa iau Cyw a chynulleidfa hŷn Stwnsh ar draws sawl platfform. 
 

Mae’r gyfres ddrama sci-fi i blant hŷn Y Goleudy yn mynd i gynhyrchiad yn ystod yr haf wedi iddi orfod cael ei 
gohirio oherwydd Covid, a bydd ail gyfres o’r ddrama i blant hŷn Itopia. Y ddwy gyfres yn rhoi cyfle i dalent 
scriptio, actio a chyfarwyddo newydd ac yn gyfle i S4C arbrofi gyda bocset drama i blant ar Clic. 
 



Byddwn yn dal i ddatblygu cynnwys You Tube i blant ac yn rhoi un cartref clir i’r cynnwys arbennig hwn. Y 

bwriad yw datblygu brand ar gyfer y gynulleidfa 11+. 

 
O fewn y brand Cyw bydd eleni yn gweld datblygu gwasanaeth i fabis a’u rhieni o’r enw Cywion Bach. 
Cynnwys fydd yn annog defnydd o’r Gymraeg rhwng rhieni a’u plant ac yn byw ar sawl platfform. I roi cynnwys 
Cyw i blant cyn mynd i’r gwely bydd cyfres o Straeon Nos Da  yn cael ei chynhyrchu.  Hefyd bydd y gyfres 
Twrch mewn Twll – cyfres dawns ac animeiddio – ar gael eleni,  a hon yn oll gynhwysol o ran lefel ac abledd 

iaith ac abledd corfforol plant. Bydd cyfres newydd o Deian a Loli yn cael ei chynhyrchu a rhaglen arbennig ar 
gyfer y Nadolig fydd yn creu uchafbwynt gwylio i’r ŵyl. 
 
 
 

Adolygiad o Gynnwys 2021–22 
 
Roedd hi’n flwyddyn o newid a pharatoi at drawsnewid strategaeth gynnwys a chyhoeddi S4C. Un bennod yn 
gorffen, ac un arall yn dechrau. Ffarwelio ag un Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cynnwys, a chroesawu tîm 
newydd i arwain y sianel ar y siwrne nesaf a chroesawu setliad ariannol sy’n rhoi sylfaen i’r dyfodol. 
 

Yn ôl y disgwyl, parhau gwnaeth y newid mewn arferion gwylio, gyda’r shifft o wylio byw i lwyfannau S4C Clic 
ac iPlayer. Ac mewn ymateb i arferion ein gwylwyr lansiwyd ap Newyddion S4C i ddod a’r straeon diweddaraf i 

chi yn eich poced. 
 
Daeth diwedd ar gyfyngiadau Covid a dechrau rhyfel Wcráin. Unwaith eto, fe ddaeth S4C a straeon dirdynnol 
sy’n diffinio’n hoes. Bu S4C yn gartref i brofiadau cenedlaethol o bwys gyda chyngerdd codi arian Cymru 
Wcráin, ac ymdrech tîm pêl-droed cenedlaethol i gyrraedd Cwpan y Byd. 
 

A bu cofio un o hoelion wyth y sianel a chefn gwlad Cymru, Dai Jones Llanilar. Cymeriad a oedd mor boblogaidd 
heddiw ar gyfryngau newydd ag y bu ar hyd ei yrfa ar deledu. 
 
Drama 
Er bod cyfyngiadau Covid yn dal i effeithio’r diwydiant yng Nghymru, fe lwyddodd y sianel barhau i 
wasanaethu’r gynulleidfa gyda’n hoperâu sebon, Pobol y Cwm a Rownd a Rownd, a dramâu o’r safon uchaf. 
 

Fe gychwynnodd y ddrama newydd wreiddiol Yr Amgueddfa ym mis Mai 2021, ac mi roedd yn cynnig genre 

newydd sbon i wylwyr S4C wrth iddynt gael y cyfle i fwynhau ‘thriller’ trosedd celf am y tro cyntaf ar y sianel. 
Nid yn unig bu clod mawr gan y gynulleidfa a’r wasg Brydeinig (megis Radio Times a’r Sunday Times) fe 
werthwyd y ddrama i Brit Box yn yr Unol Daleithiau a Chanada, a sianel AXN yn Siapan. 
 
Ym mis Medi, darlledwyd ffilm arbennig yn olrhain hanes un o arwyr rygbi Cymru, Ray Gravell . Roedd y ffilm 
deledu GRAV, a gyfarwyddwyd gan Marc Evans, yn un emosiynol iawn ac nid yn unig wedi taro deuddeg gyda’r 

gynulleidfa graidd ond wedi cyrraedd cynulleidfa newydd. 
 
Wrth i’r dyddiau fynd yn fyrrach, a gydag ias Hydrefol yn yr awyr, roedd hi’n amser perffaith i fwynhau'r 
drydedd gyfres o’r ddrama dditectif dywyll ac ysgytwol, Craith. Bu’r gyfres boblogaidd a threiddgar, sy’n 
adnabyddus am godi arswyd, unwaith eto yn llwyddiant yn llinol ac ar-lein gyda’r gwylwyr; ac roedd hi’n 
ysbrydoledig i weld ymddangosiad yr actor nerf amrywiol, Justin Melluish, yn y brif rôl. 

 
Daeth Enid a Lucy nol ar ddechrau 2022. Roedd y gyfres egnïol hon yn donic i’r gwylwyr ar ôl cyfnod caled o 
Covid. A thonic hefyd oedd cyfres newydd STAD. Ar ôl llwyddiant bocsets yr hen gyfresi Tipyn o Stad dros y 
cyfnod clo, roedd hi’n gyfle i ail- gydio yn helyntion stad Maes Menai ddeng mlynedd yn ddiweddarach, gydag 

ambell i wyneb newydd yn ymuno â’r cast. Cyhoeddwyd y gyfres fel bocset ar Clic, ac fe lwyddodd i apelio at 
gynulleidfa ifanc gyda 70% o’r gwylwyr hynny rhwng 16 a 44 oed. 
 

Yn ein hymdrech i ddarganfod, meithrin a datblygu talent newydd fe ddarlledwyd Cyfres 3 o’r cynllun 
poblogaidd HER FILM FER, darlledwyd dwy ffilm trwy’r cynllun cynhwysol It’s My Shout, ac fe lansiwyd hefyd 
cynllun newydd PAIR. Gyda chefnogaeth Theatr Genedlaethol Cymru. Mae PAIR yn gyfle newydd gwych i annog 
artistiaid sy’n weithwyr llawrydd yn y sector celfyddydol i ddod ynghyd i ddatblygu gwaith gwreiddiol. 
 
Dan arweiniad S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru Wales a Rhwydwaith BFI Cymru fe lansiwyd y 
drydydd cymal o’r cynllun Y Labordy. Y tro hwn mae’r cynllun arloesol yn canolbwyntio ar ddatblygu 

cynhyrchwyr ffilm, theatr a theledu. 
 
Llofnodwyd Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth rhwng S4C a Chymru Greadigol ar ddiwedd 2021, er mwyn 
cefnogi datblygiad sector sgrin ddeinamig yn yr iaith Gymraeg. Y nod yw creu ffilmiau sinematig sy'n tanlinellu 
ymrwymiad S4C i fod yn gartref i ddramâu o safon fydd yn mynd a thalentau Cymru i’r byd a’n dod a sylw’r byd 

i Gymru. 



 

 

Chwaraeon 
Roedd effeithiau’r pandemig wedi ymestyn i flwyddyn chwaraeon 2021–22. Ailddechreuodd tymor rygbi Pro14 
gyda gemau a chystadlaethau a oedd wedi’u haildrefnu ac a oedd yn parhau hyd ddiwedd mis Gorffennaf i 
geisio adennill yr amser a gollwyd. Teithiodd camerâu S4C i Dde Affrica hefyd, ar gyfer uchafbwyntiau Taith 
Llewod Prydain. Daeth sgiliau addysgu disglair y cyflwynydd Sarra Elgan i’r amlwg wrth i un o brif chwaraewyr 

rygbi De Affrica, Bryan Habana, gofleidio’r iaith Gymraeg. 
 
Ym mis Gorffennaf, dychwelodd rygbi Cymru i Stadiwm Principality gydag ymweliad yr Ariannin. Darlledodd S4C 
ddwy o’r tair gêm brawf yn fyw. Roedd y ddwy gêm fyw wedi cyrraedd mwy na 215,000 o wylwyr yn y DU, ac 
wedi cael mwy na 50,000 o sesiynau Clic ac iPlayer. 
 
Yn well hwyr na hwyrach, cafodd y Tour de France a'r Giro d’Italia eu gwasgu i mewn cyn diwedd y flwyddyn, 

ac yn ystod uchafbwyntiau Marathon Casnewydd gwelwyd miloedd o redwyr yn rhedeg gyda’i gilydd am y tro 
cyntaf mewn dwy flynedd. 
 
Ym mis Tachwedd, lansiwyd cyfres newydd o Rygbi'r Chwe Gwlad yn yr Hydref. Gyda gemau byw Cymru y tu ôl 

i wal dalu, cynigiodd S4C uchafbwyntiau cynhwysfawr ar ddiwrnod pob gêm, gan gadw’r tîm cenedlaethol ar 
deledu Am Ddim. Mae’r Pro14 bellach wedi cael ei ailfrandio yn Bencampwriaeth Rygbi’r Cenhedloedd Unedig, 
ac mae wedi dychwelyd i’r Clwb Rygbi gydag S4C yn sicrhau nifer ryfeddol o 27 o gemau byw bob tymor. 

 
Dychwelodd y Chwe Gwlad gyda thorfeydd ym mis Chwefror, ynghyd â thair gêm yng nghystadleuaeth y Chwe 
Gwlad dan 20. Roedd pob gêm wedi cyrraedd dros 100,000, gyda dros 10,000 o sesiynau gwylio ar S4C Clic ac 
iPlayer. 
 
O ran byd clybiau Cymru, lansiodd S4C gyfres newydd gyda gêm fyw bob wythnos o Uwch Gynghrair Indigo. 

Mae’r gyfres yn rhan o bortffolio cynyddol o chwaraeon byw a gynigir ar ein llwyfannau cymdeithasol ac ar S4C 
Clic. Mae modd gweld rygbi a phêl-droed clybiau Cymru ar sianeli YouTube a Facebook S4C bob wythnos, gan 
gynnwys sêr y dyfodol gyda Rygbi Pawb, sy’n denu cynulleidfa ifanc (16-24) yn gyson i S4C Clic. 
 
Mae ffrydio chwaraeon byw S4C yn dod yn fwyfwy poblogaidd gyda nifer sylweddol o wylwyr i'n darllediad o 
gêm bêl-droed Cymru C v Lloegr C ym mis Mawrth. 
 

I’r rheini sy’n caru petrol, mae Ralio, sydd hefyd ar gael ar lwyfannau cymdeithasol S4C, yn denu cynulleidfa 
gynyddol. Mae dilyn hynt Elfyn Evans ym Mhencampwriaeth Rali’r Byd yn rhan fawr o’r gyfres, ond mae 
rhaglenni chwaraeon moduro ychwanegol, gan gynnwys Howard yn y Garej, yn rhy dda i'w golli ac yn hynod 
boblogaidd. 
 
Mae chwaraeon cystadleuol menywod yn parhau i fod yn flaenoriaeth i S4C. Darlledwyd gêm agoriadol y tymor 
pêl-droed yn yr Adran Premier newydd sbon yn fyw ar S4C. Menywod oedd dros 70% o’r tîm cyflwyno a 

sylwebu ar y cynhyrchiad, ac roedd amrywiaeth hefyd yn cael ei chynrychioli y tu ôl i’r camerâu gyda 
chynhyrchydd benywaidd a chynhyrchydd gweithredol/cyfarwyddwr LHDT+. Roedd Gêm Gyfartal Laura 
MacAllister yn rhaglen ddogfen bwysig ac amserol a oedd yn edrych ar gêm y menywod yng Nghymru. 
 
Darlledwyd dwy o’r bum gêm Chwe Gwlad Menywod yn fyw ar S4C, sef rhan o drefniant ar y cyd â BBC Sport, 
ac roedd fodlediad o’r tu mewn i wersyll y Menywod, Y Sgarmes Ddigidol, yn ffordd wych o ddod i adnabod sêr 

rygbi’r menywod ar gyfer y dyfodol. 
 
Ar ôl dilyn Cymru i Baku, Rhufain ac Amsterdam ar gyfer Pencampwriaeth Ewro 2020 UEFA, daeth tîm Sgorio 

â’r flwyddyn i ben gyda darllediadau byw o lwyddiant Cymru yn y gêm ail-gyfle y rownd gyn-derfynol yng 
Nghwpan y Byd FIFA yn erbyn Awstria. Cyrhaeddwyd 391,000 yn y DU, sef y nifer uchaf ar gyfer unrhyw gêm 
bêl-droed a ddangoswyd ar S4C ers gêm Cymhwyso Cwpan y Byd yn 2017 yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Ar 
noson fythgofiadwy yn stadiwm Dinas Caerdydd, gyda’r dorf yn morio canu, dyma’r adegau perffaith ar gyfer 

darlledwr cenedlaethol sydd ar gael am ddim. Mewn byd lle mae hawliau darlledu yn newid yn gyflym, mae S4C 
wedi ymrwymo fwy nag erioed i ddangos yr adegau hyn. 
 
 
Newyddion a Materion Cyfoes 
Wedi cynnydd sylweddol yn y galw am newyddion a materion cyfoes ar bob llwyfan yn sgil y pandemig, 
lansiwyd gwasanaeth digidol Newyddion S4C. Mae nifer y defnyddwyr wedi tyfu’n gyson dros y flwyddyn gydag 

wyth mil wedi lawrlwytho’r ap erbyn hyn. Dros chwech mis roedd nifer y sesiynau gwylio i’r fideos ar gyfryngau 
cymdeithasol y gwasanaeth ar Facebook a Twitter yn 2.6 miliwn. Yn ogystal â churadu newyddion o bob cwr o’r 
byd drwy wahanol ffynonellau, mae’r tîm hefyd yn cynhyrchu straeon newyddion gwreiddiol ac yn ail-becynnu 
cynnwys o raglen Newyddion S4C. 

 



Gydag Etholiad Senedd Cymru yn Mai 2021, cafwyd rhaglen ganlyniadau etholiad fywiog wedi ei llywio’n 

ddeheuig gan Bethan Rhys Roberts o gartref newydd y BBC yn Sgwâr Canolog, Caerdydd. Roedd hi’n farathon o 

raglen dros 9 awr o hyd, a bu’n rhaid dychwelyd y diwrnod canlynol i gael y canlyniadau olaf. 
 
Bu’r Byd yn ei Le hefyd yn fforwm pwysig i ddal gwleidyddion i gyfri gyda dyfodol gwleidyddol Boris Johnson yn 
y fantol ar ôl sgandal y partïon yn Downing Street ystod y cyfnod clo. Ac wrth i gyfyngiadau Covid lacio cafodd 
Pawb a’i Farn gyfle i deithio i blith y bobol ar lawr gwlad unwaith eto. 

 
Gyda’r pwysau aruthrol yn parhau ar y gwasanaeth iechyd yn sgil Covid, fe wnaeth y rhaglen Gweinidog Iechyd 
mewn Pandemig roi golwg unigryw i ni ar y penderfyniadau anodd oedd yn wynebu Eluned Morgan, a 
Llywodraeth Cymru. Cafwyd dogfennau materion cyfoes arbennig hefyd, Covid, y Jab a Ni a 9/11: Diwrnod 
wnaeth newid fy mywyd. 
 
Wedi i’r pandemig barhau i ddenu gwylwyr yn gyson i brif raglen Newyddion S4C, fe wnaeth yr agenda 

newyddion newid cyfeiriad yn llwyr pan ddechreuodd y rhyfel yn Wcráin. Bu gohebwyr Newyddion S4C a’r Byd 
ar Bedwar i’r ffin i adrodd hanes y bobol oedd yn ffoi, gyda rhai’n ceisio cyrraedd eu teuluoedd yng Nghymru 
am loches. 
 

 
Ffeithiol 
Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn gyfnod o geisio ail gydio mewn cynyrchiadau heb hualau a rheolau Covid, a gyda 

pheth sefydlogrwydd yn dychwelyd daeth rhai o’n fformatau mwyaf poblogaidd yn ôl i’r sgrin – Tŷ Am Ddim, 
Gwesty Aduniad, Y Fets ac Am Dro, ac arbrofwyd hefyd gyda fformat ffotograffiaeth newydd Yn Y Ffrâm. Cafodd 
Am Dro ei addasu a’i werthu fel fformat i BBC 2, a bydd Gwesty Aduniad yn datblygu yn gyd-gynhyrchiad 
Cymraeg a Saesneg gyda’r BBC. 
 
Bu sawl unigolyn a sefydliad yn dathlu eu penblwydd dros y flwyddyn ac yn Eryri: Pobol y Parc dathlwyd Parc 

Cenedlaethol Eryri yn 70 oed, tra roedd Cymru, HIV ac Aids yn cofnodi 40 mlynedd ers yr achos cyntaf o Aids. 
 
Roedd 2021 yn flwyddyn fawr hefyd i Dechrau Canu Dechrau Canmol ac i Huw Edwards – y ddau yn 60 – ac fe 
wnaeth y ffilm ddogfen Huw Edwards yn 60 greu sgwrs fywiog ar y cyfryngau cymdeithasol a denu gwylwyr 
niferus. 
 
Wrth i’n strand trosedd ddatblygu cynhyrchwyd sawl dogfen bwerus – John Owen : Cadw Cyfrinach, Peter 

Moore :Y Dyn mewn Du, Bryn Fon: Chwilio Am Feibion Glyndŵr, ac Y Parchedig Emyr Ddrwg. O fewn y gyfres 
Drych aeth Jason Mohammad nôl i’w gynefin ar drywydd Terfysg Trelái 1991, cafwyd dogfennau gonest a 
phersonol yn Fi, Rhyw ac Anabledd a Frank Letch:Byw Heb Freichiau, tra bod Lloches wedi rhoi llais i ffoaduriaid 
sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru i adrodd eu stori. Roedd Cyfrinach y Bedd Celtaidd yn cofnodi hanes un o 
ddarganfyddiadau archeolegol mwyaf cyffrous Cymru, ac fe’i cynhyrchwyd ar y cyd gyda Smithsonian a 
Discovery Science. Ac fe enwebwyd Chwaer Fach Chwaer Fawr ar gyfer Gwobr Grierson. 
 

Roedd parhad cyfyngiadau Covid yn golygu fod pobl yn dal i gymryd gwyliau yn agos at adre, a daeth sawl 
rhaglen â Chymru i’r gwyliwr – Cynefin, Nofio Adre gyda Gareth Jones yn nofio ar hyd Cymru, a Cymru Dad a 
Fi, lle aeth y tad a’r mab Wayne a Connagh Howard i archwilio ynysoedd Cymru. 
 
 
Adloniant a Chomedi 

Er heriau Covid, gwelwyd pwysigrwydd adloniant a chomedi o fewn yr arlwy gyda chomisiynau llawn 
amrywiaeth, creadigedd a diddanwch. 
 

Gwnaed yn fawr o’n brandiau llwyddiannus yn ystod ‘Wythnos y Traeth’ ym mis Gorffennaf. Yn eu plith, Sgwrs 
Dan y Lloer gydag Elin Fflur yn holi’r perfformiwr poblogaidd Max Boyce o’i hoff draeth yn ardal y Gwyr. 
Uchafbwynt arlwy’r wythnos oedd y penderfyniad mentrus i gynnal Priodas Pum Mil yn fyw o draeth Trefor, ac 
yn ffodus, cynhaliwyd hi ar noswaith boetha’r flwyddyn. 

 
Dychwelodd y gyfres Ysgol Ni, y tro hwn o Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog. Dyma gynnwys a wnaeth yn 
sicr greu’r sgwrs gyda mynediad rhyfeddol i gymuned glos Blaenau Ffestiniog mewn cyfnod digynsail. Denodd y 
gyfres y cyfartaledd uchaf o wylio ar draws y flwyddyn ar Clic ac iPlayer (y tu hwnt i gynnwys chwaraeon a 
drama). 
 
Y gyfres adloniant a berfformiodd orau oedd Jonathan gyda bron hanner y gynulleidfa’n ddi-Gymraeg. Eto, gan 

blethu rygbi ac adloniant, cafwyd ymateb gwych i gyfres newydd 6 Gwlad Shane ac Ieuan. Yma bu’r ddau 
asgellwr rygbi chwedlonol yn ymweld â chwe dinas y Chwe Gwlad gan hel atgofion a chwrdd â hen ffrindiau. 
Denodd y gyfres hon hefyd gynulleidfa wahanol ar draws y llwyfannau, gyda bron eu hanner naill ai’n llai rhugl 
neu’n ddi-Gymraeg. 

 



Ym maes comedi cafodd y gyfres Rybish, ei henwebu am sawl gwobr, a chafwyd perfformiadau crafog a 

beiddgar gan Tudur Owen a Siân Harries yn O’r Diwedd. Apeliodd y comedi Jam, sy’n cyfuno byd drag a 

mabwysiadu at bobol o bob oedran a chynulleidfaoedd o bob rhuglder. 
 
 
Cerddoriaeth a Digwyddiadau 
Eto eleni cafodd nifer o ddigwyddiadau pwysig ein harlwy eu heffeithio neu eu gohirio. Serch hyn, roedd modd 

addasu a mentro’n fwy creadigol fyth wrth gyd-weithio’n agos gyda’n partneriaid i adlewyrchu ysbryd y gwyliau. 
 
Dychwelodd Eisteddfod T, ond y tro hwn plethwyd yr elfen ddigidol a pherfformio byw gan fanteisio ar leoliad 
arbennig Gwersyll yr Urdd Llangrannog i gynnal y digwyddiad mewn modd hybrid. Cynhaliwyd yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Sgwâr Canolog, Caerdydd gan ddarlledu seremonïau lliwgar yr Orsedd yn fyw fin nos i 
anrhydeddu’r enillwyr. 
 

Er yr heriau, braf oedd croesawu mwy o gerddoriaeth byw eleni ar draws y llwyfannau. Dathlwyd Blwyddyn 
Cymru yn yr Ŵyl Cwlwm Celtaidd, Glasgow gyda rhaglen o uchafbwyntiau gwerinol dan law Gwilym Bowen 
Rhys ac Eve Goodman, mewn partneriaeth gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chroeso Cymru. 
 

Rhoddodd Noson Lawen lwyfan i lu o artistiaid poblogaidd a newydd ar draws Cymru a dychwelodd y gynulleidfa 
deuluol i fwynhau achlysur poblogaidd Cân i Gymru. Eto eleni roedd y cyfryngau cymdeithasol yn brysur iawn 
wrth i’r gwylwyr ymateb yn fyw i’r gystadleuaeth. 

 
Oherwydd heriau Covid a thair blynedd wedi mynd heibio ers y gystadleuaeth ddiwethaf, heb os, un o binaclau 
cerddorol y flwyddyn oedd croesawu Côr Cymru yn ôl o Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Dyma frand 
pwysig i’r sianel, sy’n dathlu’r gorau o dalent gorawl Cymru. Roedd y ffeinal yn uchafbwynt, nid yn unig fel 
cystadleuaeth ragorol, ond o ran medru perfformio o flaen cynulleidfa unwaith eto. Yn ogystal, swynwyd pawb 
gan berfformiad arbennig Amelia Anisovych, merch saith mlwydd oed o Wcráin a deithiodd i Aberystwyth i ganu 

ar y noson a goleuo’r llwyfan. Daeth Amelia i sylw’r byd gyda fideo feiral ohoni’n canu mewn lloches bom yn 
Kiyv. 
 
Yn sgil erchyllterau Wcráin, trefnwyd Cyngerdd Cymru ac Wcráin, i godi arian i apêl DEC Cymru. Gydag Elin 
Fflur yn llywio’r noson, cafwyd perfformiadau emosiynol gan lu o dalentau o Gymru ac Wcráin, yn cynnwys y 
bariton Yuriy Yurchuk a’r tenor Gwyn Hughes Jones. 
 

Cafodd y sin cerddoriaeth gyfoes sylw blaenllaw ar draws y llwyfannau, a hynny dan ein brand cerddoriaeth 
LŴP. Bu’r gyfres Curadur yn gyfle i ddathlu cerddoriaeth a diwylliant Cymru wrth i artistiaid fel Lemfreck, 
Aleighcia Scott, Heledd Watkins a Cate Le Bon guradu a’n cyflwyno i amrywiaeth eang a chyffrous o 
berfformiadau. 
 
 
Cynnwys ar-lein a phobl ifanc 

Roedd eleni yn flwyddyn arwyddocaol i Hansh gan symud ymlaen gyda strategaeth newydd i gomisiynu 
cynnwys hirach ar gyfer cynulleidfaoedd rhwng 16–34 oed, a thyfu gwylio ar lwyfannau fideo ar alw, yn ogystal 
â’u gwasanaethu ar y cyfryngau cymdeithasol. 
 
Cyhoeddwyd cyfres gomedi sefyllfa Limbo, newyddiaduraeth ‘gonzo’ yn Pa Fath o Bobol…, diwylliant ceir aflafar 
gogledd orllewin Cymru yn Pen Petrol a dwy gyfres adloniant newydd sbon yn y gêm ddyfalu Celwyddgi a’r 

gyfres dêtio ddrygionus Tisio Fforc? Llwyddodd cyfresi fel Pen Petrol a Pa Fath o Bobl i ddarganfod cynulleidfa 
dda ar-lein, ond hefyd ar deledu llinol. 
 

Stori o symudiadau tectonig oedd yn y tirlun cyfryngau cymdeithasol eleni gyda symudiadau aruthrol 
cynulleidfaoedd iau, yn arbennig rhwng 16–25, tuag at lwyfan Tik Tok, lle gwelwyd twf gwylio mwyaf Hansh. 
Yno gwelwn fod talent cwbl newydd yn byrlymu drwodd ac mae Hansh am sicrhau ei bod yng nghanol y gornel 
bwysig hon o ddiwylliant Cymru drwy symud pwyslais yn gynyddol yno o ran creu a darganfod cynnwys. 

 
O ran materion cyfoes a newyddion, daeth cyfres GRID yn ôl gyda sawl portread dyfnach o bobol ifanc Cymru, 
gyda’r uchafbwynt yn ffilm ddogfen deimladwy a gonest SOBRI am brofiad dyn ifanc o Wynedd gyda dibyniaeth 
alcohol. Clywyd barn pobl ifanc Cymru adeg etholiadau Senedd Cymru yn y rhaglen Taswn i’n Brif Weinidog 
Cymru a bu cynllun hyfforddi newyddiadurwyr ifanc Hansh Dim Sbin yn rhoi ffocws ar yr amgylchedd ym 
mlwyddyn COP26. 
 

Parhaodd ein hymroddiad at amrywiaeth a chynhwysiant gan barhau gyda chynllun crewyr anabl a byddar 
MEDRU. Cynhyrchwyd 10 fideo byr gyda thalent anabl newydd a chynnig hyfforddiant i lawer mwy. 
Cyhoeddwyd cyfres newydd podlediad Probcast a roddodd lwyfan i bedair merch ifanc ffraeth sydd digwydd bod 
ag anableddau i roi’r byd yn ei le. Ar ôl llwyddiant y cynllun, bydd MEDRU yn cael ei brif-ffrydio mewn i waith 

blynyddol Hansh gan sicrhau bod talent anabl a byddar yn cael cyfleoedd cyson, nid dim ond cynllun achlysurol. 



 

Cefnogodd S4C y sin gerddoriaeth wrth iddyn nhw ddod allan o ddiffyg gigiau a digwyddiadau’r pandemig drwy 

gyfresi ar-lein. 
 
 
Plant a Dysgwyr 
Mewn blwyddyn heriol arall i bawb wrth i ganllawiau Covid gael eu llacio a’u tynhau bob yn ail, mae cynnwys 

plant a phobol ifanc S4C wedi ymateb unwaith eto yn chwim er mwyn diddanu ac addysgu ieuenctid Cymru. 
 
Gydag ysgolion yn ôl gwelwyd awch i gynnwys plant mewn cyfresi yn yr awyr agored a hyn yn cael ei 
adlewyrchu mewn cyfresi fel Awyr Iach i Cyw a Gwrach y Rhibyn i Stwnsh. Roedd canolfannau cymunedol ac 
addoldai yn gallu agor ar gyfer ffilmio’r gyfres Dathlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau a’r 
dathliadau oddi mewn iddyn nhw. Ac fe lwyddwyd i ffilmio’r gyfres Efaciwis dros Haf 2021 trwy ddod ag 8 
plentyn o ddinasoedd Lloegr i mewn i gymuned Llanuwchllyn am dair wythnos i fyw bywyd fel efaciwis yr ail 

ryfel byd. 
 
Cafwyd y ffilm Nadolig Mabinogi-ogi ac ar ôl cyfnod mor hir heb fedru cynnal digwyddiadau roedd hi’n hyfryd 
medru trefnu taith sinemâu lwyddiannus i ddangos Deian a Loli – Dygwyl y Meirw dros wŷl Calan Gaeaf. 

 
Erbyn diwedd y flwyddyn roedd canllawiau yn caniatáu dod a grwpiau o ysgolion gwahanol i stiwdio at ei gilydd 
a ffilmiwyd Ahoi gyda Ben Dant ar ôl cyfnod hir o ohirio. 

 
Doedd canllawiau ddim yn caniatáu i bob dim fynd yn ôl i normal ac felly cafwyd cynllun hybrid i Stwnsh 
Sadwrn a chynhyrchu’r gyfres yn ystod y cyfnod clo wedi dangos bod Zoom yn galluogi llawer mwy o ymwneud. 
 
Datblygwyd ar lwyddiant Eisteddfod T gyda chynllun hybrid ar gyfer 2021 oedd yn cyfuno cystadlu adre gyda 
seremonïau byw yn Llangrannog a pherfformiadau o Glanllyn, gydag Eisteddfod T unwaith eto yn llwyddiant 

aruthrol. 
 
Yn ystod y cyfnod clo buddsoddodd Boom Plant mewn datblygu sgriptwyr newydd ac yn 2021–22 gwelwyd 
ffrwyth llafur y gwaith yn y gyfres gomedi boblogaidd Chwarter Call, a’r gyfres ddrama zombies Itopia – cyfres 
alluogodd ni i gael ein bocset cyntaf i blant ar Clic sydd wedi bod yn llwyddiant gan sefydlu patrwm ar gyfer y 
dyfodol. 
 

Mae S4C wedi elwa yn fawr o gronfa’r YACF (Young Audience Content Fund) ac yn 2021–22 darlledodd Hei 
Hanes!, Bex – sef cyfres yn ymwneud a phroblemau iechyd meddwl plant, Byd Tad-cu – sy’n gyd-gynhyrchiad 
gyda Channel 5, ac Y Gyfrinach a PersonA – sef cynnwys trawslwyfannol beiddgar i bobl ifanc 13+. 
 
Eleni mae’r gyfres ddrama sci-fi Y Goleudy hefyd wedi dechrau cael ei chynhyrchu, sef cyfres gyda chefnogaeth 
yr YACF gafodd ei gohirio oherwydd Covid llynedd ond fydd eto yn uchelgeisiol a chyffrous. 
 

Yn ystod y flwyddyn daliodd yr awch am gynnwys S4C fel adnodd addysg i dyfu. Bu creu sianel S4C ar HWB 
(sef platfform addysg Llywodraeth Cymru sydd ar gael i bob disgybl yng Nghymru) ar ddechrau 2021 yn gam 
hynod o bwysig ac yn gychwyn partneriaeth hir dymor. Mae 2021–22 wedi gweld trosglwyddo mwy o gynnwys 
i’r platfform wrth i ysgolion baratoi ar gyfer Cwricwlwm newydd a Llywodraeth Cymru yn edrych ar y potensial o 
gynhyrchu adnoddau addysgol i gyd-fynd â chynnwys S4C. 
 

Ar ddechrau 2022 fe fu S4C yn rhan o gynllun addysg Croeso Cyw, sef cynllun rhwng S4C a Sir Gâr wedi ei 
ariannu gan Lywodraeth Cymru. Daeth dwy athrawes o Sir Gâr i S4C ar secondiad er mwyn gweithio gyda 
phum ysgol yn y sir dros gyfnod o dri mis. Bwriad y peilot oedd defnyddio brand Cyw i helpu caffael iaith plant 

oed sylfaen, a defnyddio gweithgareddau, apiau, cystadlaethau, digwyddiadau a Facebook er mwyn cyrraedd 
rhieni / gofalwyr y plant. Trwy’r cynllun, byddai modd felly estyn Croeso i holl gymuned yr ysgol sydd, yn ei 
dro, yn codi proffil ac ymwybyddiaeth o gynnwys S4C. Bu’r peilot yn llwyddiant a’r canfyddiad o Cyw o’i 
herwydd wedi cynyddu yn yr ysgolion hynny. 

 
Gan adeiladu ar gaffael iaith mae Cyw yn ehangu i gynnwys Cywion Bach ar gyfer babis 0–2 oed a’u rhieni, yn 
y gobaith y bydd y cynnwys sy’n cael ei rannu ar sawl platfform yn cynyddu ymwybyddiaeth o Cyw ac S4C, gan 
yrru’r plant yn eu tro i addysg Gymraeg. 
 
Ar draws y llwyfannau digidol mae twf aruthrol wedi bod eleni eto mewn gwylio cynnwys S4C . Ar YouTube mae 
Caru Canu, cyfres animeiddiedig o rigymau doniol yn dal i ddenu a diddanu'r plant iau ac yn ystod y flwyddyn 

ehangodd yr arlwy i Caru Canu a Stori. Mae plant hefyd yn heidio i wefan Cyw er mwyn chwarae gemau. 
 
O ran siaradwyr newydd, fe wnaeth cynnwys Saesneg Iaith ar Daith ar YouTube ddenu gwylwyr newydd i’r 
sianel yn ogystal â chreu sŵn ar y cyfryngau cymdeithasol. 


