Gwledda a
Chaethwasiaeth yn
oes y Rhufeiniad

Ymunwch â ni mewn
gwledd Rufeinig a
chael cyfle i gyfarfod
Rhufeiniwr
(hwylusydd mewn
gwisg) a dysgu sut i
ddathlu fel
Rhufeiniwr!

Mae Rhufeiniaid cyfoethog
yn enwog am eu partion!
Darganfyddwch y bwyd
rhyfedd a bendigedig
roedden nhw'n ei fwyta, fel
ymennydd y paun a llygod
wedi'u stwffio.

Dysgwch am fywydau'r
caethweision oedd yn
cefnogi y bywyd godidog
yma.
Astudio’r casgliadau sydd
ynghlwm â’r pwnc yn
Amgueddfa Lleng
Rufeinig Cyrmu.

Rhannwch eich gwaith gyda ni
@Amgueddfa_Learn

Gweithgareddau
Cefnogol
Fideo: O ble ddaeth y
Rhufeiniad?
Gwrandewch ar fideo dwy
funud yn esbonio o ble ddaeth
y Rhufeiniaid a pwy oedd yng
ngofal y Lleng yng Nghaerllion.

Link

eLyfr: Gwledda a
Chaethwasiaeth yn
Oes y Rhufeiniaid.
Darllenwch yr eLyfr hwn i
ganfod mwy. Mae'n llawn
gwybodaeth, lluniau,
fideos, posau, cynlluniau
gwersi a llawer mwy...
Link

Taniwch eu
creadigrwydd!

Coginiwch rysáit
Rhufeinig
Rhowch gynnig ar fwydydd
Rhufeinig a chreu eich gwledd
eich hun! Link

Creu mosaig neu tarian
Creu mosaig neu tarian Rufeinig.
Link

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.

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/ad
dysg/gweithgaredd/413/360Amgueddfa-LlengRhufeinig-Cymru/

Edrychwch ar ein
casgliadau ar-lein
https://amgueddfa.cymru/ad
dysg/gweithgaredd/343/Casg
liadau-Rhufeinig-Arlein-/

Dewiswch dri gwrthrych ac
esboniwch beth ydyn nhw a
pham rydych chi'n eu hoffi.

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-YBarics-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/OlionRhufeinig-fideo--cwis/

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

