Y cwestiwn mawr:
Sut mae’r hyfforddwr
yn gwneud Gareth
Bale yn chwaraewr
gwell?
Dadansoddi Symudiad
Pennod 3
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I ateb y cwestiwn mawr bydd angen i chi allu cwblhau’r tasgau canlynol:

1. Dadansoddi sut mae cyhyrau’n cyfangu (AA3).
2. Nodi’r 3 lifer sydd i’w gweld ar y ffêr, y ben-glin a’r gwddf
(AA1).
3. Esbonio sut mae planau ac echelinau symud yn gallu
helpu i ddadansoddi symudiad (AA2).
4. Gwerthuso sut mae hyfforddwr yn defnyddio technoleg
i’w wneud yn chwaraewr gwell (AA3).
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Muscular contractions
Analyse how muscles contract. (AO3)

Mae dadansoddi cyfangiadau cyhyrol yn helpu’r athletwr a’r hyfforddwr i ddatblygu rhaglenni
ymarfer sy’n bodloni anghenion penodol eu camp neu weithgaredd. Mae’n ei gwneud yn bosibl i
adnabod patrymau symud, cyfangiadau a datblygiad gweithredoedd a chyhyrau penodol.
Mae dau fath o gyfangiad cyhyrol:
1. Isotonig – Y cyhyr sy’n achosi’r weithred i greu symudiad. Mae dau fath o gyfangiad isotonig:
a. Consentrig, lle mae’r cyhyr yn lleihau o dan densiwn.
b. Ecsentrig, lle mae’r cyhyr yn ymestyn o dan densiwn.
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Mae’r cyhyrau deuben yn cyfangu’n gonsentrig.
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Mae’r cyhyrau deuben yn cyfangu’n ecsentrig i ostwng y bar o dan densiwn.
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2. Isometrig - Y cyhyrau’n cynhyrchu tensiwn ond yn aros yr un hyd.

Mae’r deltoids dan densiwn (cyfangol) nad yw’n cynhyrchu symudiad, ond yn dal y siâp.
Cyfangiad isometrig yw hwn.

Gweithredoedd cyhyr gwrthweithiol
Mae cyhyrau’n cyfangu ar draws cymalau gan achosi symudiad. Mae cyhyrau ysgerbydol yn
gweithio mewn parau. Tra mae un cyhyr yn cyfangu mae’r llall yn llaesu; dyma weithred y cyhyr
gwrthweithiol. Y cyhyr sy’n rheoli’r symudiad yw’r gweithydd neu’r prif symudwr, a’r cyhyr sy’n
llaesu yw’r gwrthweithydd.
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A							 B
Mae ffigur A yn dangos llinynnau’r garrau a’r ffolen fel y prif symudwyr, gan ddangos
gweithredoedd cyhyr isotonig consentrig. Y cwadriceps yw’r gwrthweithyddion gan eu bod yn
llaesu er mwyn caniatáu plygiad yn y ben-glin.
Mae ffigur B yn dangos y bêl yn cael ei phasio, a’r cwadriceps yw’r prif symudwyr (gweithydd) a
llinynnau’r garrau yw’r gwrthweithyddion, gan ganiatáu’r ben-glin i ymestyn.

Crynodeb
•

Mae dau fath o gyfangiad cyhyr isotonig; consentrig (byrhau) ac ymestyn ecsentrig.

•

Cyfangiad isometrig yw’r cyhyr o dan densiwn ond nid oes symud.

•

Mae cyhyrau’n cyfangu mewn parau, pan fo un yn cyfangu (gweithydd) mae’r llall yn
llaesu (gwrthweithydd).

Gwaith pellach
Dadansoddi’r symudiadau sy’n digwydd wrth wneud ymarfer plyometrig (AA3).
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System liferi
Nodi’r 3 lifer sydd i’w gweld ar y ffêr, y ben-glin a’r gwddf (AA1).
Esbonio sut mae planau ac echelinau symud yn gallu helpu i ddadansoddi symudiad (AA2).
Mae liferi’n cynnig gwybodaeth am effeithlonrwydd symudiadau.Wrth ddefnyddio terminoleg o
ran planau ac echelinau symud gallai’r hyfforddwr gynnig adborth manwl ar y symudiadau sy’n
digwydd.
Liferi yw’r berthynas rhwng y systemau cyhyrog ac ysgerbydol, maen nhw’n ein galluogi i
gymhwyso grym i greu symudiad
Mae liferi’n cael eu dosbarthu yn seiliedig ar y berthynas rhwng ymdrech, llwyth a’r cymal. Bydd
lleoliad y rhain yn pennu’r fantais fecanyddol. Y tair cydran yw:
Llwyth (gwrthiant) y pwysau y mae angen eu symud.
Ffwlcrwm (colyn) y cymal y mae’r lifer yn cylchdroi o’i amgylch.
Ymdrech (grym) a gynhyrchir gan y cyhyrau.

Llwyth

Ymdrech

Ffwlcrwm
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Dosbarthu Liferi
1.

Lifer Dosbarth Cyntaf

Llwyth

Ymdrech
Ffwlcrwm

2. Lifer Ail Ddosbarth
Llwyth

Ymdrech
Ffwlcrwm

3. Lifer Trydydd Dosbarth
Y lifer mwyaf cyffredin mewn symudiad ond y lleiaf effeithlon; i’w gael yn y pen-glin, penelin,
clun a’r ysgwydd.

Ymdrech Llwyth

Ffwlcrwm
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Gwddf
Lifer Dosbarth Cyntaf: Mae cyhyrau’r cefn
yn rheoli pen y chwaraewr gan alluogi
iddo wylio’r bêl yn ystod y foli.

Pen-glin
Lifer Trydydd Dosbarth: Mae’r cwadriceps
yn cyfangu gan achosi plygiad i alluogi
gwneud y foli.

Pigwrn
Lifer Ail Ddosbarth: Mae cyhyrau croth y
groes wedi cyfangu i alluogi’r chwaraewr i
adael y llawr.
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Planau symud

Mae gweithredoedd chwaraeon i gyd yn symud trwy blanau gwahanol, y tri plân symud yw:
1.

Saethol – o’r blaen i’r cefn, gan ganiatáu plygiad ac estyniad

2.

Talcennol – o ochr chwith y corff i’r ochr dde, gan ganiatáu allsymud ac adsymud

3.

Traws – o’r top i’r gwaelod, gan ganiatáu cylchsymud.

Echelinau symud
Mae symudiadau’r corff yn digwydd o amgylch echelinau, gyda’r rhan fwyaf o weithredoedd
chwaraeon yn digwydd o amgylch mwy nag un echel. Y tair echel o gylchdroi yw:
Saethol/blaen-ôl; yn pasio o’r cefn i’r blaen
Talcennol/traws/ochrol; yn pasio trwy’r cluniau o’r chwith i’r dde
Fertigol; yn pasio’n fertigol o’r gwaelod i’r top.
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Cymhwyso planau ac echelinau symud
Mae’r deifiwr yn cylchdroi trwy’r echelin traws/
ochrol a’r plân saethol.

Mae’r athletwr yn taflu’r ddisgen yn defnyddio’r
echelin fertigol a’r plân traws/hydredol.
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Yr olwyn dro yw perfformiad sy’n digwydd mewn plân echelinol a thalcennol blaen-ôl (saethol).

Crynodeb
•

Mae tri dosbarthiad o liferi. Y drydedd drefn yw’r mwyaf cyffredin.

•

Mae tri phlân o symud; traws, saethol, talcennol.

•

Mae tair echelin o symud; fertigol, saethol, talcennol.

Gwaith pellach
Nodi’r gwahaniaeth rhwng echelinau a phlanau symud (AA1).
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Technoleg Chwaraeon
Gwerthuso sut mae hyfforddwr yn defnyddio technoleg i’w wneud yn chwaraewr gwell (AA3)
Mae technoleg yn amlwg ym mhob agwedd ar chwaraeon; mae’n cael ei ddefnyddio i
ddadansoddi perfformiad, ymgysylltu â gwylwyr, cefnogi swyddogion dyfarnu a datblygu
hyfforddi. Gellir gweld mwy o ddefnydd o dechnoleg yn natblygiad perfformiad yn ogystal ag
yng nghyfarpar a dillad y mae’r perfformiwr yn ei ddefnyddio a gwisgo.

Mae effaith technoleg yn amlwg mewn gweithgareddau hamdden fel beicio a phêl-droed.
Ar gyfer y gweithgynhyrchwyr chwaraeon mawr, mae hwn yn fusnes sydd werth biliynau o
bunnoedd gan fod bob person chwaraeon y dyfodol eisiau gallu gwisgo’r un esgidiau a dillad
â’u model rôl ac arwr.
Mae technoleg yn cael ei ddefnyddio i nodi cryfderau, dilyn gwelliannau ac mae’n gallu gweithio
fel teclyn ysgogi i’r athletwr; annog penderfyniadau mwy cywir a chyson gan y swyddog dyfarnu
ac ymgysylltu â’r gwylwyr.

Perfformiad
Gyda’r datblygiadau technolegol mewn cyfarpar arbenigol a ellid eu gweithgynhyrchu’n
benodol ar gyfer unigolion, dillad, ymarfer a hyfforddi, nid defnyddio datblygiadau technolegol
mae athletwyr yn unig, maent yn dibynnu arnynt. Mae’r angen i berfformio ar y lefel uchaf yn
gyson yn golygu nad yw’r athletwr yn sylweddoli ar y defnydd o dechnoleg hyd yn oed gan ei
fod wedi dod yn rhan annatod o’u perfformiad.
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Mae’r rhan fwyaf o fabolgampwyr a hyfforddwyr yn dadansoddi perfformiad, gan ddadansoddi
symudiadau, tactegau a’r gwrthwynebydd/gwrthwynebwyr i lywio perfformiadau ac ymarfer y
dyfodol. Mae hyfforddwyr yn defnyddio amrywiaeth o raglenni gwahanol i lywio’r dadansoddiad.

Hyfforddi
Mae’r hyfforddwr a’r broses hyfforddi’n defnyddio amrywiaeth o ddulliau i ddadansoddi
tactegau a thechnegau. Maent yn dadansoddi strategaethau a thactegau tîm eu hunain a’r
gwrthwynebwyr i lywio’r paratoadau ymarfer a’r gêm.

Mae hyfforddwyr yn defnyddio technoleg i:
1.

Lunio barn mwy gwrthrychol, gan ddefnyddio data i lywio dewis y tîm

2. Nodi cryfderau a meysydd i’w gwella
3. Datblygu rhaglenni ymarfer.
Dadansoddi symudiad
Er mwyn i fabolgampwyr wella’u technegau mae angen dadansoddiad manwl o’u patrymau
symud. Maen nhw’n dibynnu ar yr hyfforddwr i ddadansoddi eu technegau ac i gynnig cyngor
ar gyfer gwella. Mae angen i’r hyfforddwr ddefnyddio mesurau gwrthrychol ac felly mae angen
iddo ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.

Addysg Gorfforol TGAU

15

Dadansoddi Symudiad
Pennod 3

Mae dadansoddi symudiad yn helpu i:
•

nodi cryfderau a gwendidau er mwyn gwella techneg

•

atal anafiadau trwy ddatblygu’r technegau cywir.

Dyfarnu
Gyda chwaraeon yn fusnes sydd werth biliynau o bunnoedd lle mae nawdd, y cyfryngau a
masnacheiddio yn flaenllaw, mae mwy o bwysau ar swyddogion dyfarnu i wneud y
penderfyniadau cywir. Gyda darllediadau chwaraeon yn cynnig mwy o onglau a saethiadau
camera er mwyn gwneud y profiad o wylio’n fwy deniadol, mae’n rhaid i gyrff dyfarnu a
swyddogion dyfarnu’r gamp ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael i wneud penderfyniadau
cywir a chyson.
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Mae swyddogion dyfarnu’n defnyddio technoleg i:
1.

Gyfathrebu â swyddogion eraill

2.

Gwneud penderfyniadau trwy ailddangos clipiau a’r pedwerydd swyddog dyfarnu.

Gwyliwr
Gan fod chwaraeon wedi tyfu i fod yn fusnes mawr mae anghenion y gwyliwr wedi cynyddu.
Bellach mae’r gwyliwr angen addysg a gwybodaeth yn ogystal ag adloniaint. Mae’r gwyliwr yn
awyddus i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau a dadansoddi, nid yn y perfformio
yn unig. Mae’r ymgysylltiad gweithredol hwn wedi arwain at ddatblygiadau pellach mewn
technoleg ar gyfer y gwyliwr.
Mae’r cyfryngau yn defnyddio technoleg i:
•

Ehangu darllediadau chwaraeon trwy gyfryngau cymdeithasol a mwy o ddarllediadau
manwl o fewn chwaraeon

•

Cynnig y wybodaeth ystadegol a fyddai fel arfer yn cael ei defnyddio gan hyfforddwyr

•

Cynnig darllediadau, gwybodaeth a chyfweliadau 24/7

•

Masnacheiddio chwaraeon trwy fetio a hysbysebu.

Crynodeb
•

Mae technoleg yn cael ei ddefnyddio gan yr athletwr, hyfforddwr a’r gwyliwr

•

Mae technoleg yn cael ei ddefnyddio i nodi cryfderau a gwendidau, tactegau ac i lywio
ymarfer

•

Mae masnacheiddio wedi gwella’r defnydd o dechnoleg ar draws chwaraeon.

Gwaith pellach
Trafod effaith technoleg ar chwaraeon llawr gwlad o gymharu â chwaraeon elitaidd (AA3).
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Cydnabyddiaethau
Tudalen

Disgrifiad o’r Ddelwedd

Cydnabyddiaethau

Clawr

Gareth Bale

Gonzalo Arroyo Moreno/Stringer/Getty Images

Tudalen 3

Naid bolyn

Alexander Hassenstein/Getty Images

Tudalen 4

Cyfangiad consentrig

Heb lwyddo i olrhain yr hawlfraint. A
fyddech cystal â chysylltu â ni os chi yw
deiliad yr hawlfraint.

Tudalen 5

Cyfangiad ecsentrig

Heb lwyddo i olrhain yr hawlfraint. A
fyddech cystal â chysylltu â ni os chi yw
deiliad yr hawlfraint.

Tudalen 6

Cyfangiad isometrig

Ian MacNicol/Stringer/
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Tudalen 7

Pêl-droed - paratoi

Simon Hofmann/Stringer/Getty Images

Tudalen 7

Pêl-droed - cysylltiad

Simon Hofmann/Stringer/Getty Images

Tudalen 9

Penglog

Heb lwyddo i olrhain yr hawlfraint. A
fyddech cystal â chysylltu â ni os chi yw
deiliad yr hawlfraint.

Tudalen 10

Pêl-droed - Gylfi
Sigurðsson

Patrik Lundin/Stringer/Getty Images

Tudalen 12

Planau ac echelinau

Heb lwyddo i olrhain yr hawlfraint. A
fyddech cystal â chysylltu â ni os chi yw
deiliad yr hawlfraint.
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Deifiwr
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Athletwr yn taflu disgen
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Tudalen 13

Yr olwyn dro
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Tudalen 14

Jonnie Peacock
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Tudalen 15

Dadansoddiad fideo
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Tudalen 16

Meddalwedd dadansoddi
perfformiad

Andy Cross/Contributor/Getty Images

Tudalen 16

Camgychwyniad
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