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• Cyflwyno – i optimeiddio dysgu rhaid i athrawon a hyfforddwyr greu’r amodau ymarfer 
gorau posibl. Dylid ystyried y ffactorau canlynol: 

 
o Faint o wybodaeth mae’n rhaid i’r dysgwr ei phrosesu. 
o Profiad blaenorol y perfformiwr, mae hyn yn cynnwys lefel gallu. 
o Personoliaeth a lefelau cymhelliant y perfformiwr. 
o Natur y sgiliau sy’n cael eu dysgu h.y. agored/caeedig, syml/cymhleth ayb. 
o Faint o wybodaeth dechnegol sydd ei hangen. 
o Y cyfleusterau a’r amser sydd ar gael. 
o Maint a strwythur y grŵp. 

 

• Sefydlog ac Amrywiol – mae’r penderfyniad p’un ai i ddefnyddio ymarfer sefydlog neu 
ymarfer amrywiol yn dibynnu ar natur y gweithgaredd sy’n cael ei ymarfer. Pan fo’r 
gweithgaredd yn cynnwys llawer o sgiliau agored a rhyngweithio rhwng chwaraewyr, dylai 
ymarfer fod yn amrywiol fel y gall perfformwyr ddod i gyswllt ag amrywiaeth o brofiadau 
gwahanol sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â pherfformiad yn y gweithgaredd llawn. Y 
rheswm yw bod profiadau perthnasol yn cael eu storio yn y cof tymor hir a gellir tynnu ar y 
rhaglenni motor mewn sefyllfaoedd yn y dyfodol. Mae’r dysgwr yn ymarfer yr un dasg mewn 
nifer o ffyrdd gwahanol. Yn achos sgiliau caeedig mae’n bwysig bod amodau ymarfer yn 
debyg iawn i sefyllfa’r perfformiad go iawn. Mae sgiliau caeedig gan amlaf wedi’u 
rhagddysgu. Felly ymarfer sefydlog sydd orau. Gall ymarfer sefydlog gael ei ddefnyddio 
hefyd i wella sgiliau agored. 
 

• Cyfunedig a Gwasgaredig – mae strwythur sesiwn ymarfer yn bwysig wrth ystyried y 
ffordd fwyf effeithiol o addysgu sgiliau. Mewn ymarfer cyfunedig mae’r sgìl sydd i gael ei 
feistroli yn cael ei wneud dro ar ôl tro dros gyfnod hir e.e. gallai set o olwyr rygbi dreulio 
sesiwn 2 awr yn rhedeg y llinell yn unig. Mewn ymarfer gwasgaredig mae’r sgìl sydd i gael 
ei feistroli yn cael ei gymysgu gydag ymarfer arall neu orffwys. Gallai’r ysbeidiau ‘gorffwys’ 
gynnwys gweithgareddau nad ydynt yn gysylltiedig â’r prif weithgaredd ymarfer neu gallen 
nhw gynnwys defnyddio ymarfer meddyliol. 

 
• Ymarfer y Cyfan ac Ymarfer Rhannau – yn y dull ymarfer y cyfan dysgir sgìl heb ei 

dorri i lawr yn rhannau neu’n is-reolweithiau (sub-routines). Yn gyffredinol mae’n well dysgu 
sgìl gan ddefnyddio’r dull hwn gan fod y dysgwr yn profi gwir ‘deimlad’ y symudiad. Mae’r 

Pwyntiau allweddol 
 

• Cyflwyno sgiliau 
• Mathau o ymarfer (practice) 

 

 

 

 



dull ymarfer rhannau yn cael ei ddefnyddio’n aml pan fo trefniadaeth isel i’r sgìl a gellir ei 
rannu’n is-reolweithiau. Caiff pob rhan ei hymarfer ar wahân ac yna cysylltir y rhannau â’i 
gilydd. Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer dysgu sgiliau cymhleth gan ei fod yn caniatáu i’r 
dysgwr gael llwyddiant cychwynnol cyn symud ymlaen i’r symudiadau mwy cymhleth. Mae 
llawer o gyfuniadau o ddysgu’r cyfan a dysgu rhannau: 
 
 

Cyfan - rhan - cyfan – yma rhoddir cynnig ar y sgìl cyfan, yna os oes 
camgymeriadau, caiff y rhannau hynny o’r sgìl sy’n cynnwys camgymeriadau eu 
hymarfer ar wahân cyn rhoi cynnig ar y sgìl cyfan eto. Gallai athro nofio ofyn i 
fyfyriwr arddangos y dull (stroke) cyfan, gallai nodi gwendidau yng ngweithrediad y 
breichiau, byddai hynny’n cael ei ymarfer ar wahân, yna byddai’r cwbl yn cael ei roi 
yn ôl at ei gilydd yn y dull cyfan. 
 
Dull ymarfer rhannau cynyddol – yma mae adeiladu cynyddol ar y rhannau 
nes i’r sgìl cyfan gael ei berfformio h.y. dysgu rhan 1, dysgu rhan 2, perfformio 
rhannau 1 a 2 gyda’i gilydd, dysgu rhan 3, yna perfformio rhannau 1, 2 a 3 gyda’i 
gilydd ayb. Defnyddir y dull hwn yn aml wrth ddysgu rheolwaith (routine) dawns. 

 

• Ymarfer Meddyliol – yn achos ymarfer meddyliol mae’r mabolgampwr yn delweddu ei 
hun yn perfformio sgìl. Does dim symud corfforol go iawn. Mae ymchwil wedi dangos bod 
ymarfer meddyliol yn gallu arwain at berfformiad gwell; yn anffodus ni all gymryd lle ymarfer 
corfforol! Credir yn gyffredinol bod cyfuniad o ymarfer meddyliol ac ymarfer corfforol yn 
ddefnyddiol iawn i berfformwyr ym myd chwaraeon, ond mai ymarfer corfforol sydd 
bwysicaf. Mae llawer o esboniadau ynghylch sut mae’n gweithio: 

 

• Esboniad gwybyddol – mae meddwl am strategaethau a thactegau yn gallu 
helpu’r dysgwr i wneud y penderfyniad cywir. 

 
• Esboniad nerf-gyhyr – wrth wneud ymarfer meddyliol mae’r niwronau cyhyrol yn 

tanio fel pe bai’r cyhyr yn weithredol. Mae’r cyfangiadau hyn yn fach iawn. 
 

• Esboniad hyder – gall ymarfer meddyliol wella hyder perfformwyr, gan fod y 
perfformiwr, wrth wneud ymarfer meddyliol yn canolbwyntio ar berfformiad 
llwyddiannus a chywir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cymhwysiad Ymarferol/Esboniad  

  

PRYD I’W DDEFNYDDIO 
 

 
MATH O YMARFER PRYD I’W DDEFNYDDIO MANTEISION/ANFANTEISION 

SEFYDLOG 

Wrth ddysgu sgiliau caeedig. Mae’n hybu gorddysgu. 

 Nid yw bob amser yn paratoi 
perfformwyr ar gyfer adegau pan 
fydd pethau’n mynd o chwith. 

AMRYWIOL 

Wrth ddysgu sgiliau agored, 
h.y. pan fydd y perfformiad 
cystadleuol yn cynnwys 
llawer o ryngweithio a 
phenderfynu. 

Mae’n caniatáu i’r dysgwyr ymarfer mewn 
sefyllfaoedd sy’n fwy realistig i’w 
gweithgaredd chwaraeon. 

 Gall fod yn anodd efelychu 
 sefyllfaoedd cystadleuol priodol. 

CYFUNEDIG 

Wrth ddysgu sgiliau syml. 

Pan fydd angen ymarfer i 
efelychu perfformio mewn 
sefyllfa ‘luddedig’ a fyddai i’w 
chael mewn cystadleuaeth. 

Pan fydd yr amser ymarfer 
sydd ar gael yn fyr. 

Pan fydd perfformwyr yn 
brofiadol, yn ffit ac â llawer o 
gymhelliant. 

Yn dda ar gyfer ‘rhigoli’ sgiliau. 

Yn dda ar gyfer dysgu sgiliau arwahanol 
nad ydynt yn para’n hir. 

 Gall arwain at ludded a diflastod.  

GWASGAREDIG 

Wrth ddysgu sgìl newydd 
neu gymhleth. 

Pan fydd perygl o anaf os 
yw’r perfformiwr yn flinedig. 

Pan fydd perfformwyr â 
chyfnodau canolbwyntio byr, 
e.e. yng nghyfnodau cynnar 
dysgu. 

Pan fydd perfformwyr â 
chymhelliant isel. 

Yn dda ar gyfer dysgu’r rhan fwyaf o 
sgiliau.  

Mae’n rhoi amser i ymadfer yn gorfforol 
ac yn feddyliol.  

Yn dda ar gyfer sefyllfaoedd a allai fod yn 
beryglus. 

 

YMARFER Y CYFAN 

Pan fydd y sgìl yn barhaol ac 
ni ellir ei dorri i lawr yn          
is-reolweithiau. 

 

Mae’r perfformiwr yn dod i adnabod 
‘teimlad’ ac amseriad y symudiad cyfan.  

Gall dysgu fod yn gyflymach.  

 Anaddas ar gyfer sgiliau 
 cymhleth.  



YMARFER RHANNAU 

Pan fydd y sgìl â 
threfniadaeth isel. 

Wrth ddysgu sgiliau cyfresol 
a chymhleth. 

Mae’n darparu llwyddiant cynnar. 

Mae’n fwy diogel. 

Mae’n caniatáu i’r athro/hyfforddwr 
ganolbwyntio ar rannau penodol o’r sgìl. 

 Mae rhai perfformwyr yn ei chael 
hi’n anodd rhoi’r rhannau yn ôl at 
ei gilydd. 

 Collir parhad y sgìl. 

            Mae’n lleihau ymwybyddiaeth 
ginesthetig. 

MEDDYLIOL 

Gellir ei ddefnyddio mewn 
sefyllfaoedd a allai fod yn 
beryglus fel ffordd ddiogel o 
ymarfer. 

I wella hyder perfformwyr. 

Gellir ei ddefnyddio yn ystod 
cynhesu i gynorthwyo 
canolbwyntio a lleihau 
pryder. 

Mae’n gwella hyder y perfformiwr. 

 Nid yw mor effeithiol ag ymarfer 
corfforol pan gaiff ei ddefnyddio ar 
ei ben ei hun. 

 

 

    Cwestiynau ar arddull cwestiwn arholiad 

 

1 . Gan ddefnyddio enghreifftiau o fyd chwaraeon, eglurwch sut mae gwybod am y 
newidynnau tasgau sydd wedi’u dangos yn y diagram uchod yn gallu dylanwadu ar y 
math o ymarfer (practice) sy’n cael ei ddewis gan hyfforddwr(aig)/athro/athrawes.  
             [4] 

 

 

 

Awgrymiadau: 

 Cofiwch wneud y cysylltiad rhwng y mathau gwahanol o ymarfer a’r math o sgìl 
sy’n cael ei ddatblygu e.e. caiff sgiliau caeedig eu datblygu orau gan ddefnyddio 
ymarfer sefydlog. 
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	PRYD I’W DDEFNYDDIO
	/    Cwestiynau ar arddull cwestiwn arholiad
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Mathau o Ymarfer: 
 


 


1 . Gan ddefnyddio enghreifftiau o fyd chwaraeon, eglurwch sut mae 
gwybod am y newidynnau tasgau sydd wedi’u dangos yn y diagram uchod 
yn gallu dylanwadu ar y math o ymarfer (practice) sy’n cael ei ddewis gan 
hyfforddwr(aig)/athro/athrawes.        


[4] 
 


  Y cyfan a chyfan/rhan/cyfan; 


  a. Dylai dull y cyfan fod yn gysylltiedig â thasgau trefniadaeth uchel a syml 


  b. Cyfan/rhan/cyfan yn gysylltiedig â thasgau trefniadaeth isel a mwy 
cymhleth 


 


  Sefydlog – amrywiol 


 


  c. Sefydlog – o bosibl tasgau syml/trefniadaeth uchel (yn dibynnu ar yr 
enghraifft) 


  ch. Amrywiol – yn gysylltiedig â thasgau/sgiliau mwy cymhleth/trefniadaeth 
isel (yn dibynnu ar yr enghraifft). 


  1 marc am ymarfer priodol yn berthnasol i'r dasg (uchafswm o 2) 


  2 farc am helaethu ac enghraifft briodol ym myd chwaraeon (uchafswm o 2) 


 


 


 


 





