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Seren Strictly’n ymateb i’r her o ddysgu’r Gymraeg 
 

Gwireddwyd breuddwyd Amy Dowden, y ddawnswraig o Gaerffili yn 2017 wrth iddi 
ymuno â chast y gyfres deledu boblogaidd Stictly Come Dancing, ac mae hi bellach yn 
un o ffefrynau’r ffans ffyddlon.  

 
Bydd hi’n gwireddu breuddwyd arall drwy ddysgu’r Gymraeg. Amy fydd y seleb nesa’ i 

fynd ar Iaith Ar Daith ar S4C ar Nos Sul, 15 Mai ar S4C.  
 
Yn cadw cwmni iddi ar y ffordd ac i osod sawl her ieithyddol bydd y canwr a’r 

cyflwynydd Aled Jones, sydd hefyd wedi ymddangos – a chyrraedd rownd cynderfynol 
Strictly. Ac fel difyrwyr proffesiynol mi fydd dipyn o sioe yn sicr i’w gael gyda’r ddau. 

 
“Tydw i ddim wedi defnyddio’r Gymraeg ers i mi adael yr ysgol, sy’n fy ngwneud i’n 

drist iawn, gan ‘mod i’n falch iawn o fod yn Gymraes” meddai Amy. “A dwi wir eisiau 
cadw’r iaith yn fyw a’i ddefnyddio.” 
 

Ond mae’r syniad o ddawnsio o flaen cynulleidfa’n dasg tipyn llai brawychus i Amy na 
dysgu’r iaith o flaen llu o bobl: 

 
“Dawnsio o flaen miliynau neu dysgu Cymraeg? Dysgu Cymraeg sy’n codi ofn arna’ i 
fwya’. Rhowch fi ar y llwyfan yna gyda rhywun sy’n dysgu dawnsio unrhyw ddydd. Dwi 

am wneud camgymeriadau, ond dwi am drio fy ngorau. Ac os eith popeth o chwith, 
dwi’n mynd i ddawnsio” meddai Amy. 

 
Mae’r ddau’n dechrau ar eu taith yn Llancaiach Fawr, tŷ bonedd o oes y Tuduriaid, ac 
yn mynd yn ôl mewn amser i actio rhan y gweision a pherchnogion tŷ i ymwelwyr. 
 

Mae’r dasg nesaf yn aros amdanyn nhw yn Aberhafesp, Powys, ble mae rhaid gwybod y 
gwahaniaeth rhwng y dde a’r chwith wrth yrru cloddwyr. Yna, ymlaen i Borthmadog, lle 

mae’r ddau’n gobeithio taro’r nodyn cywir wrth diwnio piano.  
 

Ond mae’r her fwyaf i ddod wrth i Amy wrth deithio i Gaernarfon ar gyfer yr her 
gyfryngol. A fydd hi’n llwyddo? Bydd rhaid gwylio Iaith ar Daith ar nos Sul 15 Mai am 
8.00. 

 
Mae rhaglenni eraill yn y gyfres sef taith y Parch. Kate Bottley a Jason Mohammad; 

Richard Parks a Lowri Morgan; y comedïwr Mike Bubbins ac Elis James; yr actores 

Casualty Amanda Henderson a Mali Harries, a’r DJ a chyflwynydd Radio Katie Owen a 

Huw Stephens ar gael i wylio ar S4C Clic a BBC iPlayer. 



  

 

 
 
Iaith Ar Daith  
Nos Sul 15 Mai 8.00, S4C 
Isdeitlau Cymraeg a Saesneg 

Ar alw: S4C Clic; BBC iPlayer a llwyfannau eraill 
Cynhyrchiad Boom Cymru ar gyfer S4C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


