
     TAG ADDYSG GORFFOROL 
 

      CANLLAWIAU I UNEDAU PE2 
Teitl y Cynnwys: Newidynnau Dysg 

 

 

 

 

 

Cymhwysiad Ymarferol/Esboniad 

 
 
DOSBARTHU SGÌL – Dyma’r broses o grwpio sgiliau tebyg gyda’i gilydd. Nid yw’n broses 
berffaith, gan y gall sgiliau fod â llawer o nodweddion sy’n newid mewn sefyllfaoedd gwahanol. 
Gan nad yw sgiliau’n mynd yn drefnus i un dosbarthiad, y modd gorau i’w dadansoddi yw eu rhoi 
nhw ar gontinwwm. Fel arfer, caiff sgiliau eu dosbarthu o ran: 
 

• Cysylltiad corfforol – Sgiliau mawr (gross) a mân (fine). 
• Amodau rheoli – Sgiliau hunan reoledig (self-paced) ac arall reoledig (externally-paced). 
• Parhad – Sgiliau parhaol, cyfresol ac arwahanol (discrete). 
• Gofynion/amodau amgylcheddol – Sgiliau agored a chaeedig. 
• Cysylltiad gwybyddol – Sgiliau syml a chymhleth. 

 
 
SGILIAU MAWR a MÂN – Mae sgiliau mawr yn symudiadau sy’n cynnwys grwpiau cyhyrau mawr 
ac nid ydynt yn fanwl gywir iawn e.e. neidio, rhedeg. Mae sgiliau mân yn cynnwys grwpiau cyhyrau 
bach ac yn gyffredinol, mae gofyn am raddau uchel o gydsymud llaw a llygad e.e. dartiau, ergyd 
snwcer. 
 
SGILIAU HUNAN REOLEDIG ac ARALL REOLEDIG – Mae hyn yn cyfeirio at amseru 
symudiadau. Yn achos sgiliau hunan reoledig, y perfformiwr sy’n pennu amseru’r symudiad. Fel 
arfer, mae sgiliau hunan reoledig yn sgiliau caeedig e.e. taflu disgen. Yn achos sgiliau arall 
reoledig, mae’r amgylchedd (gwynt, tywydd) a ffactorau allanol (gwrthwynebwyr) yn rheoli cyfradd 
perfformio’r sgìl e.e. derbyn serfiad mewn tennis, ymateb i lif y dŵr wrth ganŵio. 
 
SGILIAU PARHAOL, CYFRESOL ac ARWAHANOL – Nid oes gan sgiliau parhaol ddechrau na 
diwedd amlwg, diwedd un gylchred yw dechrau’r nesaf e.e. beicio, rhwyfo, loncian. Mae gan sgiliau 
arwahanol ddechrau a diwedd amlwg. Gall y sgìl gael ei ailadrodd, ond rhaid i’r perfformiwr 
ddechrau o’r dechrau e.e. deif syml, naid. Mae gan sgiliau cyfresol sawl elfen arwahanol sy’n cael 
eu rhoi gyda’i gilydd i wneud symudiad integredig neu ddilyniant o symudiadau e.e. y naid driphlyg, 
dilyniant (sequence) gymnasteg. 
 

Pwyntiau allweddol 

• Gwybod gwahanol ddosbarthiadau sgìl  

 
 

 



SGILIAU AGORED a CHAEEDIG – Effeithir ar sgiliau agored gan yr amgylchedd h.y. rhaid i’r 
gweithredu gael ei amrywio’n gyson yn ôl yr hyn sy’n digwydd o gwmpas y perfformiwr e.e. rhaid i 
chwaraewr sy’n gwneud pas mewn pêl-droed ystyried safle’r person mae’n pasio ato, safle unrhyw 
wrthwynebwyr, cryfder a chyfeiriad y gwynt ayb. Nid yw’r amgylchedd yn effeithio ar sgiliau 
caeedig ac mae’r sgiliau, gan amlaf, wedi’u rhagddysgu h.y. symudiadau sy’n dilyn patrwm 
penodol e.e. taflu siot, rheolwaith (routine) gymnasteg. 
 
SGILIAU SYML a CHYMHLETH – Mae sgìl cymhleth yn gofyn am lawer o brosesu gwybodaeth 
h.y. mae’r gofynion canfod yn uchel e.e. techneg y Fflop Fosbury yn y naid uchel. Mae sgiliau syml 
yn gofyn am ychydig iawn o brosesu gwybodaeth ac fe’u gweithredir heb fawr ddim neu unrhyw 
feddwl e.e. cerdded. 
 
 
CYMHLETHDOD TASG – Os ydy sgìl yn uchel o ran cymhlethdod, mae ganddo nifer mawr o 
rannau ac mae gofyn am lawer o brosesu gwybodaeth. Gellir torri’r dasg i lawr yn is-unedau haws. 
 
TREFNIADAETH TASG – Mae hyn yn cyfeirio at y berthynas rhwng rhannau sgìl. Mae tasg sydd 
â threfniadaeth uchel yn cynnwys sgiliau sy’n anodd eu rhannu’n is-reolweithiau (sub-routines). 
Mae’n aml yn barhaol gyda rhannau sydd â chysylltiad agos iawn â’i gilydd ac mae ganddyn nhw 
gydran amseru bwysig e.e. beicio. Mae sgìl sydd â threfniadaeth isel yn gallu cael ei dorri i lawr yn 
hawdd yn rhannau cyfansoddol e.e. gall serfiad badminton gael ei dorri i lawr fel a ganlyn: paratoi, 
rhyddhau’r wennol, ergydio’r wennol ac yn olaf y dilyn drwodd. 
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CYMHLETHDOD/TREFNIADAETH ENGHRAIFFT A GOBLYGIADAU AR GYFER 
ATHRO/HYFFORDDWR/PERFFORMIWR 

CYMHLETHDOD UCHEL A 
THREFNIADAETH ISEL  

RHEOLWAITH TRAMPOLINIO – nifer mawr o rannau sy’n 
gwneud y rheolwaith yn anodd ei gofio. Bydd yn haws cofio os 
caiff ei rannu’n rhannau llai. 

CYMHLETHDOD ISEL A 
THREFNIADAETH UCHEL 

ERGYDIO PÊL DENNIS – mae’r sgìl yn gymharol syml 
felly nid oes angen ei dorri i lawr, ond mae ganddo elfen 
amseru bwysig, felly mae angen ei ymarfer yn gyfan. 

 
 

ENGHRAIFFT O DDEFNYDDIO CONTINWWM 
 

ARWAHANOL                                   CYFRESOL                                       PARHAOL 

          A                                     B                             C 

 

A – naid hir o’r unfan 

B – naid driphlyg 

C – beicio 



 

 Cwestiynau ar arddull cwestiwn arholiad 

 
 
1. (a) Nodwch un sgìl penodol o’ch gweithgaredd ymarferol dewisol a dosbarthwch y 
sgìl hwnnwar bob continwwm isod.         [3] 
 
Cyfiawnhewch bob ateb yn y lle gwag priodol. 
 
Gweithgaredd ymarferol dewisol ……………………………………………………… 
 
 

Sgìl penodol …………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
           agored          caeëdig 
 
 
 
arwahanol           parhaol 
(discrete) 
 
 
hunanreoledig           arallreoledig 
 (self-paced)                 (externally paced) 
 
 

 

 

 
 
  

 
Awgrymiadau: 

Cofiwch gymhwyso’r wybodaeth hon at ddewis o fath priodol o ymarfer e.e. mae sgiliau 
agored yn cael eu datblygu orau gan ddefnyddio ymarfer amrywiol. 

 

Atebion 


	ENGHRAIFFT O DDEFNYDDIO CONTINWWM




Newidynnau Dysgu: 
 
 
1. (a) Nodwch un sgìl penodol o’ch gweithgaredd ymarferol dewisol a 
dosbarthwch y sgìl hwnnwar bob continwwm isod.    [3] 
 
Cyfiawnhewch bob ateb yn y lle gwag priodol. 
 
 
 
Gweithgaredd ymarferol dewisol ……………………………………………………. 
 
 


Sgìl penodol …………………………………………………………………………… 


 
 
 
          agored         caeëdig 
 
 
 
arwahanol        parhaol 
(discrete) 
 
 
hunanreoledig         arallreoledig 
 (self-paced)                 (externally paced) 
 
 


       
 Cyfiawnhewch bob ateb yn y lle gwag priodol. 


 


  


  







RHAID i enghreifftiau ymarferol gael eu defnyddio neu ni roddir marciau. 


 


  Sgiliau agored 


  


  (a) Amgylchedd yn newid yn gyson/annarogan/effeithir gan yr 
amgylchedd 


  (b) Rhaid i'r perfformiwr addasu i'r newidiadau yn yr 
amgylchedd/mae'r perfformiwr yn adweithiol 


  (c) Mae'r sgìl yn bennaf yn ganfyddiadol/yn cynnwys gwneud 
penderfyniadau 


 


  Sgiliau caeedig 


 


  (a) Nid yw'r amgylchedd yn newid 


  (b) Dim dylanwadau allanol 


 


  Sgiliau arwahanol 


 


  (a) Mae ganddo gychwyn a therfyn pendant e.e. serfiad tennis 


  (b) Gall y sgìl gael ei wneud eto ond mae'r perfformiwr yn 
cychwyn eto 


 


  Sgiliau parhaol 


 


  (a) Does dim cychwyn na therfyn amlwg 


  (b) Gall y sgìl gael ei wneud eto ond mae'r perfformiwr yn 
cychwyn eto 


 


  Sgiliau hunanreoledig 


 







  (a) Y perfformiwr sy'n rheoli cyfradd/amseriad y weithred / mae'r 
perfformiwr yn rhagweithiol 


  (b) Yn gyffredinol mae'r sgìl yn fwy caeedig/arferol e.e. ergyd golff 
/ serfiad tennis / trosi mewn rygbi 


 


  Sgiliau arallreoledig 


 


  (a) Mae'r weithred yn cael ei rheoli gan yr amgylchedd neu eraill / 
mae'r perfformiwr yn adweithiol 


  (b) Yn gyffredinol yn sgìl agored e.e. rhyng-gipio'r bêl mewn gêm 
goresgyn 


 


  (3 x 1 marc) am esboniad o'r lle y rhoddwyd y sgìl ar y 
continwwm 


 


 





