
Cynllun ar gyfer cryfder a
magu cyhyrau  – Lefel 1

Peiriannau cardio – bydd y rhain yn helpu i wella lefelau ffitrwydd cardiofasgwlaidd yn
ogystal â llosgi calorïau sydd eu hangen ar gyfer colli braster.
Peiriannau ymwrthedd – bydd y rhain yn cryfhau a thynhau'r cyhyrau yn ogystal â llosgi
calorïau. 
O ran y peiriannau ymwrthedd, ceisiwch gadw'r bêl werdd o fewn y llinellau ar sgrin y
peiriant – mae hyn yn rhoi arweiniad da ar gyfer pa mor gyflym y dylai'r symudiad gael ei
gyflawni. 
Gwaith ar y cyhyrau craidd – bydd y rhain yn helpu i adeiladu cryfder a sefydlogrwydd y
cyhyrau craidd. Bydd yn tynhau'r stumog dros amser wrth i chi barhau i weithio'r cyhyrau
a llosgi calorïau.
Colofn ymarferion amgen – i'w defnyddio os nad oes gan y gampfa rydych chi'n ei
defnyddio'r un peiriant ag sydd wedi'i nodi yn yr ymarfer corff neu os yw'r peiriant yn cael
ei ddefnyddio gan rywun arall. Mae ymarferion amgen yn targedu'r un grwpiau o gyhyrau
ond weithiau gyda symudiad ychydig yn wahanol.

4 sesiwn yr wythnos gan ddilyn ymarferion ar gyfer naill ai rhannau uchaf y corff neu rannau
isaf y corff. 

Ceisiwch gynyddu'r pwysau sy'n cael eu codi ar gyfer y setiau ailadrodd neu nifer yr
ailadroddiadau sy'n cael eu cyflawni gyda'r un pwysau, neu ychwanegwch set ychwanegol.
Gorlwytho cynyddol ydy hyn ac yn y pen draw dyma sydd raid i chi ei gyflawni dros amser i
gryfhau'r cyhyrau a pharhau i wneud cynnydd. 

Wrth weithio tuag at ystod ailadrodd (e.e. 12-15 gwaith) os ydych chi'n gallu cwblhau pob set
ar yr ystod uchaf yna rydych chi'n barod i gynyddu'r pwysau.Os nad ydych chi'n gallu cyflawni
pob set ar yr ystod isaf yna mae'n rhy drwm.

Os ydych chi'n ansicr o unrhyw ymarfer corff neu angen help gyda rhywbeth fel y ffurf gywir
neu opsiwn arall ar gyfer ymarfer ar unrhyw adeg, holwch yr hyfforddwr campfa sydd ar sifft
– byddan nhw'n hapus i'ch helpu.

Mae'r rhaglen yn cynnwys;

Trwy ddefnyddio amrywiadau gwahanol a symudiadau tebyg mae modd i hyn ychwanegu
amrywiaeth i'r rhaglen yn ogystal â chynnydd. Bydd yn helpu i'w gadw'n ddiddorol ac yn hwyl. 



YMARFER
CORFF

NIFER Y SETIAU,
A SAWL

AILADRODDIAD
PWYNTIAU ADDYSGU YMARFERION

AMGEN

Peiriant
rhwyfo

(eistedd) 

4 set o 
12-15

Wrth ddechrau'r symudiad, dychmygwch eich bod chi'n
ceisio symud llafnau'ch ysgwyddau i lawr ac yn ôl. Fel

petaech chi'n ceisio rhoi eich penelinoedd yn eich pocedi
cefn. Bydd hyn yn ymgysylltu â'r cyhyrau y mae angen i

chi eu defnyddio.

Rhwyfo TRX
Rhwyfo gyda chebl

Peiriant
gwrthsefyll
ar gyfer y

frest

3 set o 8-12 
Gosodwch uchder y sedd fel bod y dolenni ar yr un llinell

â rhan waelod eich brest. Yn ddelfrydol ar yr un llinell â'ch
tethau. 

Gwasgau byrfraich
Dipiau/dipiau â

chymorth

Peiriant
Gwrthsefyll
ar gyfer yr
Ysgwyddau

4 set o 
12 -15 

Gosodwch uchder y sedd fel bod y dolenni ar yr un llinell
â'ch clustiau, neu'n is. Os ydyn nhw uwchlaw'r clustiau
fyddwch chi ddim yn cael ystod lawn o symudiadau ac
felly fyddwch chi ddim yn cael budd llawn y symudiad.

Ceisiwch gadw'ch cefn yn erbyn pad y peiriant a pheidio â
phontio rhan isaf y cefn – mae hyn yn gamgymeriad

cyffredin. 

 

Peiriant
tynnu ar

gyfer
cyhyrau’r

cefn

5 set o 8-12 
Dychmygwch eich bod chi'n tynnu'ch penelinoedd yn ôl
i'ch pocedi cefn eto. Dylai'r bar orffen y symudiad rhwng

eich gên a thop eich brest. 

Gwthio'r fraich gyda
chebl

Ymarfer
'Chest Fly'

2 set o 15 

Os ydych chi'n defnyddio ceblau ar gyfer y symudiad yma,
gosodwch fan cychwyn y cebl i ychydig uwchlaw uchder yr
ysgwydd. Pan fyddwch chi'n gorffen y symudiad, dylai fod
eich breichiau wedi'u hymestyn yn llawn o'ch blaen gyda'r
dolenni ar uchder canol eich brest. Mae’n symudiad sy'n

tynnu ychydig tuag i lawr – os ydych chi'n defnyddio
peiriant, dim ond un ystod o symudiadau fydd yn cael ei

osod, felly mae hynny'n iawn. 

Peiriant 'cable fly'

Peiriant
cyrlio ar
gyfer y

cyhyrau
deuben

5 set o 
12-15 

Canolbwyntiwch ar blygu'r penelin i ganiatáu i'r pwysau
godi nes bod eich penelin wedi plygu'n llawn. Yna yn araf

gostwngwch y pwysau yn ôl i lawr o dan reolaeth. 

Ymarfer cyrlio gyda
rhaff cebl  Ymarfer
cyrlio dull morthwyl

gyda phwysau 
Ymarfer cyrlio gyda
bandiau ymwrthedd

Peiriant
gwthio

pwysau i
lawr – y
cyhyrau
triphen

3 set o 
15-20 

Y gwrthwyneb i gyrlio'r cyhyrau deuben – dylai
penelinoedd ddechrau wedi'u plygu'n llawn ac yna

canolbwyntiwch ar sythu'r fraich nes ei bod bron wedi'i
hymestyn yn llawn. Dychwelwch y fraich yn araf i'r safle

plygu

Tynnu pwysau i lawr
gyda rhaff

Gwthio pwysau i lawr
gyda chebl

Gwthio pwysau i lawr
gyda bandiau
ymwrthedd

Rhannau uchaf y corff  –
Ymarfer 1



YMARFER
CORFF

NIFER Y
SETIAU, A

SAWL
AILADRODDIAD

PWYNTIAU ADDYSGU YMARFERION
AMGEN

Beic llonydd 20 munud
Gosodwch sedd y beic i uchder y glun. Wrth feicio dylai fod
y goes yn cael ei hymestyn bron yn gyfan gwbl â'r pen-glin

ond yn plygu mymryn. 

Offer cardio o'ch
dewis – peiriant

dringo grisiau, peiriant
trawsymarfer, melin

draed

Peiriant
gwrthsefyll
ar gyfer y

coesau

5 set o 6-10
Traed ar led gyfforddus ar wahân – yn ddelfrydol ychydig
yn lletach na lled ysgwydd fel petaech chi'n mynd i neidio.

Dylai pen-gliniau a bysedd traed wynebu'r un cyfeiriad.

Cyrcydiadau pwysau'r
corff

Cyrcydiadau gyda
phwysau kettlebell

Peiriant
estyn ar
gyfer y
coesau

3 set o 8-12 

Dechreuwch gyda'r goes wedi'i phlygu ar ongl 90 gradd ac
yna canolbwyntiwch ar sythu'r pen-glin nes ei fod wedi'i

ymestyn yn llawn. Ewch yn ôl yn araf a dan reolaeth i'r safle
plygu. 

 

Cyrlio llinyn
y gar

(hamstring)
4 set o 15 

Canolbwyntiwch ar blygu'r pen-glin yn unig a gwthio'r
pwysau i lawr nes bod eich coes wedi'i phlygu'n llawn. Yna

ewch yn ôl yn araf a dan reolaeth.
 

Camau i
fyny ar focs

3 set o 10 ar naill
goes

Gosodwch focs neu fainc wastad ar uchder sydd rhwng y
pen-glin a chanol y glun. Rhowch un goes ar y bocs a

chanolbwyntiwch ar anfon pŵer trwy'r goes honno i godi'ch
hun. Gostyngwch eich hun nôl lawr yn araf ac

ailadroddwch.

 

Codi'ch
crothau

coesau (calf
raises)

4 set o 20

Codwch eich hun ar flaenau eich traed a daliwch eich hun
yn yr ystum yma am eiliad gan ganolbwyntio ar y wasgfa.
Os oes peiriant crothau coesau ar gael, yna defnyddiwch

hwnnw ond daliwch y cyfangiad am 1 eiliad o hyd.

 

Gorwedd fel
astell –
Planc

5 set o ymarfer
planc am 20-40

eiliad

Gorweddwch ar eich blaen gan gynnal pwysau eich corff
gyda'ch breichiau a'ch bysedd traed. Ceisiwch dynhau eich
cyhyrau craidd a rheoli'ch anadl heb adael i'ch cluniau godi

neu ollwng. 

 

Peiriant
tynnu

pwysau –
Dull torri

coed

3 set o 10 naill
ochr

Gosodwch y cebl tuag uchder eich pen.Gafaelwch yn y
ddolen gyda'r ddwy law a chamwch i ffwrdd o'r cebl i

gymryd y pwysau. Gyda breichiau syth dewch â'r ddolen i
lawr ar draws y corff gan orffen ar y glun gyferbyn.

Gwnewch hyn yn araf ac o dan reolaeth heb droelli'ch
torso. 

 

Rhannau isaf y corff a’r
cyhyrau craidd  – Ymarfer 1



YMARFER
CORFF

NIFER Y
SETIAU, A

SAWL
AILADRODDIAD

PWYNTIAU ADDYSGU YMARFERION AMGEN

Peiriant
rhwyfo

(eistedd)

4 sets of 
8-12 reps

PWYNTIAU ADDYSGU - Rhannau uchaf y corff –
Ymarfer 1

Rhwyfo TRX
Rhwyfo gyda chebl

Peiriant
gwrthsefyll ar

gyfer yr
ysgwyddau

3 sets of 
8-12 reps

PWYNTIAU ADDYSGU - Rhannau uchaf y corff –
Ymarfer 1

 

Peiriant
gwrthsefyll ar
gyfer y frest

4 sets of 
12 -15 reps

PWYNTIAU ADDYSGU - Rhannau uchaf y corff –
Ymarfer 1

Gwasgau byrfraich (press
ups)

Dipiau/dipiau â chymorth

Tynnu rhaff
tua'r wyneb 

5 set o 12-15 

Gosodwch y cebl gyda'r atodiad rhaff fel ei fod
ychydig yn uwch na'ch pen. Gafaelwch yn nolenni'r
rhaff gyda'ch cledrau yn eich wynebu chi. Tynnwch
y rhaff tuag at eich wyneb gan dynnu'r rhaff oddi
wrth ei gilydd wrth i chi fynd. Dylai eich dyrnau

gyrraedd eich clustiau.

'Cable rear flys'
Tynnu bandiau ymwrthedd

tua'r wyneb
Siapiau Tra 'Y'

Codi pwysau
o'r ochr

2 set o 15 

Gan ddefnyddio pwysau dumbbell ysgafn
dechreuwch gyda'r pwysau wrth eich ochr. Codwch
eich breichiau i fyny i'r ochr nes eu bod nhw'n syth
allan i'r ochr. Mae hwn yn symudiad araf i'w gynnal
dan reolaeth – does dim angen swingio'r pwysau'n

gyflym. Mae defnyddio'r ffurf anghywir yn
cynyddu'r risg o anaf ac yn lleihau actifadedd y

cyhyrau

Codi un fraich i'r ochr gyda
chebl

Codi pwysau i flaen y corff

Peiriant
gwthio

pwysau i lawr
– y cyhyrau

triphen

5 set o 12-15 PWYNTIAU ADDYSGU - Rhannau uchaf y corff –
Ymarfer 1

Tynnu pwysau i lawr gyda
rhaff

Gwthio pwysau i lawr gyda
chebl

Gwthio pwysau i lawr gyda
bandiau ymwrthedd

Peiriant cyrlio
ar gyfer y
cyhyrau
deuben

3 set o 15-20 
PWYNTIAU ADDYSGU - Rhannau uchaf y corff –

Ymarfer 1

Ymarfer cyrlio gyda rhaff cebl  
Ymarfer cyrlio dull morthwyl

gyda phwysau 
Ymarfer cyrlio gyda bandiau

ymwrthedd

Rhannau uchaf y corff  –
Ymarfer 2



YMARFER
CORFF

NIFER Y SETIAU,
A SAWL

AILADRODDIAD
PWYNTIAU ADDYSGU YMARFERION

AMGEN

Peiriant
dringo grisiau

20 munud

Dewiswch gyflymder mae modd i chi ei gynnal yn gyfforddus. Gall
yr ymarfer yma fynd yn galed yn gyflym ond mae'n wych i gynnal
ffitrwydd a chryfder y coesau. Daliwch ar y dolenni os oes angen i

chi gael cydbwysedd a sefydlogrwydd. Ceisiwch beidio â
defnyddio'r dolenni fel ffordd o gynnal pwysau eich corff. Os ydych
chi'n teimlo bod angen i chi ddal ymlaen i gynnal pwysau'ch corff

ac i wneud yr ymarfer yn haws, yna mae'r peiriant yn rhy gyflym, ac
mae angen i chi droi'r lefel i lawr.  

Offer cardio o'ch
dewis – beic,

peiriant
trawsymarfer,
melin draed

Peiriant
gwrthsefyll ar
gyfer y coesau

3 set o 15-20
PWYNTIAU ADDYSGU - Rhannau isaf y corff a'r cyhyrau craidd –

Ymarfer 1

Cyrcydiadau
pwysau'r corff

Cyrcydiadau gyda
phwysau
kettlebell 

Cyrlio llinyn y
gar

(hamstring)
3 set o 8-12 

PWYNTIAU ADDYSGU - Rhannau isaf y corff a'r cyhyrau craidd –
Ymarfer 1

 

Peiriant estyn
ar gyfer y

coesau
4 set o 12-15

PWYNTIAU ADDYSGU - Rhannau isaf y corff a'r cyhyrau craidd –
Ymarfer 1

 

Rhagwthion
wrth gerdded

('walking
lunges')

3 set o 10 fesul
coes

Cymerwch gam ymlaen gydag un goes a phlygwch eich pen-glin i
fynd i mewn i osgo rhagwthio. Cadwch y droed flaen yn wastad ar

y llawr a defnyddiwch eich cryfder yn y goes flaen i sefyll yn ôl i
fyny. Dewch â'ch coes ôl ymlaen ac i'r un llinell â'ch corff wrth i chi

sefyll. Yna gwnewch yr un peth gyda'r goes arall i ddechrau
rhagwthio wrth gerdded. Er mwyn gwneud y symudiad yn haws

mae modd i chi wneud rhagwthion yn y fan a'r lle gan aros mewn
un lle. Symudwch un goes yn ôl a phlygu'r goes flaen nes eich bod
yn yr osgo rhagwthio. Sefwch yn ôl i fyny trwy wthio gyda'ch coes

flaen a gwnewch yr un peth gyda'r goes arall.

Codi pwysau
kettlebell o'r llawr

Codi'ch
crothau

coesau (calf
raises)

4 set o 20
PWYNTIAU ADDYSGU - Rhannau isaf y corff a'r cyhyrau craidd –

Ymarfer 1
 

Aderyn a chi
3 set o 10 y
fraich/coes

Ar eich dwylo a'ch pengliniau codwch un fraich ymlaen a'i
hymestyn yn syth o'ch blaen, ac yna sythwch ac ymestynwch y
goes gyferbyn y tu ôl i chi. (Coes chwith, braich dde) Daliwch yr
osgo am 2-3 eiliad ac yna dewch â'r fraich a'r goes yn ôl i'r man
cychwyn. Gwnewch yr un peth gyda'r fraich a'r goes arall. (Coes
dde, braich chwith) Bydd hyn yn cryfhau eich cyhyrau craidd a

hefyd yn helpu i wella ar eich cydbwysedd a chydsymud. 

 

Peiriant tynnu
pwysau – Dull

torri coed

3 set o 10 naill
ochr

PWYNTIAU ADDYSGU - Rhannau isaf y corff a'r cyhyrau craidd –
Ymarfer 1

 

Rhannau isaf y corff a'r
cyhyrau craidd  – Ymarfer 2


