
Os cwblhewch yr heriau

byddwch yn cael cyfle i

gwrdd â hwylusydd

mewn gwisg Rufeinig.

Byddwch yn dysgu am

arfwisg Rufeinig ac yn

cael eich profi ar eich

sgiliau gorymdeithio. 

Gwersyll Rhufeinig!

Rhannwch eich gwaith gyda ni
@Amgueddfa_Learn
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Cymerwch ran mewn cyfres
o heriau i ddarganfod mwy
am fywyd Milwr Rhufeinig.
Dysgwch am y Rhufeiniaid a
arferai fyw yng Nghaerllion
a darganfod pa sgiliau yr
oedd y Rhufeiniaid yn
edrych amdanynt mewn
milwr. 

Gallwch hefyd ofyn

cwestiynau am fywyd

milwr Rhufeinig a rhai

o'r gwrthrychau

diddorol a adawsant ar

eu hôl.



Sialens 1 

Gwersyll y Canwriad
Valerius.

Dysgwch y termau:

Intente, Laxarte, Sin, Dex a

Percute!

Tri fideo cyfarwyddiadau

byr.

https://amgueddfa.cymru/add

ysg/gweithgaredd/431/Gwersyll

-y-Canwriad-Valerius/

Cyflwyno'ch
dosbarth i'r Her!

Gwrandewch ar y Milwr

Rufus yn dweud wrthych

chi am Gaerllion a

chyflwynwch yr her!

https://amgueddfa.cymru/add

ysg/gweithgaredd/453/Gwersyl

l-Rhufeinig-Rhithwir/

https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/431/Gwersyll-y-Canwriad-Valerius/
https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/453/Gwersyll-Rhufeinig-Rhithwir/


Ystafell Y Barics, 
Arfau a Chwis.
Gwrandewch ar sain milwr yn sôn

am ei fywyd yn ystafell y barics.

Edrych o gwmpas 360 o ystafell

wely milwr.

Dysgwch enwau Lladin am git

ac arfau milwr. Yna pan

fyddwch chi'n barod profwch

eich gwybodaeth.

https://amgueddfa.cymru/addys

g/gweithgaredd/430/Ystafell-Y-

Barics-Arfau-a-Chwis/

Sut dylanwadodd y
Rhufeiniaid ar Gymru?

Gwyliwch fideo 5 munud o'r enw

Olion Rhufeinig ac atebwch y

cwis. Hefyd nodwch dri pheth sy'n

bwysig yn eich barn chi.

https://amgueddfa.cymru/addysg/

gweithgaredd/422/Olion-

Rhufeinig-fideo--cwis/

Sialens 2 

https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/430/Ystafell-Y-Barics-Arfau-a-Chwis/
https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/422/Olion-Rhufeinig-fideo--cwis/


Archwiliwch yr
Amgueddfa a'r
Casgliadau ar-lein.

Dewch o hyd i'ch hoff
wrthrych yn yr Amgueddfa.
Cymerwch gipolwg 360 o

amgylch Amgueddfa

Genedlaethol Lleng Rhufeinig.

https://amgueddfa.cymru/addys

g/gweithgaredd/413/360-

Amgueddfa-Lleng-Rhufeinig-

Cymru/

Edrychwch ar ein casgliadau
ar-lein
https://amgueddfa.cymru/addys

g/gweithgaredd/343/Casgliadau

-Rhufeinig-Arlein-/

Dewiswch dri gwrthrych ac

esboniwch beth ydyn nhw a

pham rydych chi'n eu hoffi.

Sialens 3 

https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/413/360-Amgueddfa-Lleng-Rhufeinig-Cymru/
https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/343/Casgliadau-Rhufeinig-Arlein-/


Sialensau
dewisol

Creu mosaig neu
tarian 
Creu mosaig neu tarian

Rufeinig.

https://amgueddfa.cymru/add

ysg/gweithgaredd/179/Gweit

hgareddau-creadigol/

Cyflwynwch eich hun
yn Lladin!
Cyflwynwch eich hun yn

Lladin! Salve! Nomen Muem

Est…..

Shwmae! Fy enw i yw....

Recordiwch eich hun yn

siarad Lladin

Prawf Olaf!
Pasiwch y prawf i ddod yn

Llengfilwr o Bell.

https://amgueddfa.cymru/add

ysg/gweithgaredd/452/

https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/179/Gweit%20hgareddau-creadigol/
https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/179/Gweit%20hgareddau-creadigol/
https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/452/


eLyfrau

Ysgol Rufeinig
Darganfod pa fath o addysg yr

oedd plant cyfoethog

Rhufeinig yn ei chael.

Byddwch hefyd yn cael cip ar

gasgliadau Amgueddfa Lleng

Rufeinig Cymru. Link

Triniaeth a
Meddyginiaeth
Dysgu sut oedd y Rhufeiniaid

yn ceisio atal afiechydon a

gwneud meddyginiaethau, a’r

offer oedd ganddyn nhw ar

gyfer llawdriniaethau. Link

Cymru yn Oes yr
Haearn: Duwiau a
Rhyfel
Gymru Oes yr Haearn a bywyd

bob dydd y Celtiaid.

Themâu: Celf, Crefydd,

Llwythau, Rhyfelwyr, Gorchest

Rhufain & Amgueddfa Cymru.

Link

https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/344/Ysgol-Rufeinig/
https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/397/Triniaeth-a-Meddyginiaeth-/
https://amgueddfa.cymru/addysg/gweithgaredd/451/Cymru-yn-Oes-yr-Haearn-Duwiau-a-Rhyfel/

