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Roedd y Rhufeinwyr mwyaf cyfoethog yn byw mewn tai cain a elwir yn 'filas'. 
Fel heddiw, roedd y perchnogion yn hoffi gwneud i'w tai edrych yn arbennig, 
ac yn eu hadeiladu yn ôl eu hanghenion ac i arddangos eu cyfoeth.

Defnyddiwch ein cynllun llawr syml a'n darluniau fel sail i'ch fila. Ond cofiwch 
y gallwch amrywio'r cynllun yn dibynnu ar faint y blychau sydd gennych a 
chofiwch addasu'r fila i'ch dibenion chi, yn union fel y gwnâi'r Rhufeiniaid.
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Mae'r gweithgaredd hwn yn wych fel prosiect

estynedig yn ystod y gwyliau i blant neu'r teulu

cyfan. Gall pob un gymryd cyfrifoldeb am rannau

gwahanol o'r fila. Beth am gwblhau hyn cyn neu ar

ôl ymweld ag un o'r safleoedd Rhufeinig anhygoel

ledled y DU. Gallwch ddod o hyd i fanylion safleoedd

Rhufeinig a safleoedd hanesyddol eraill i ymweld â

hwy yn eich ardal ar-lein:

www.english-heritage.org.uk

www.historic-scotland.gov.uk 

www.cadw.cymru.gov.uk

www.doeni.gov.uk/niea 

Bydd angen y canlynol arnoch:
• Siswrn, glud a thâp gludiog
• Gwaelod cryf o gerdyn trwchus 
• Papur newydd/papur sgrap i orchuddio'r
bwrdd

• 3 x blwch pecynnu petryalog mawr 
(mae blychau grawnfwydydd mawr 
yn gweithio'n dda)

• 1 x blwch pecynnu sgwâr llai (mae 
blwch hancesi bach yn gweithio'n dda)

• Dalennau o gerdyn neu bapur trwchus
• Rholiau toiled
• Paent a/neu bennau ffelt i addurno 
• Ffoil arian
• Papur lapio losin ffoil lliw (dewisol)
• Blwch wyau gwag (dewisol)

Ystafell y ffwrnais

Adeilad 2
(Llety byw)

Pwll

Feranda - to wedi'i gynnal 
ar bileri

Adeilad 1
(Ystafell
fwyta a
chegin)
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Adeilad 3
(Ystafelloedd

gwely 
a llety'r
gweision)
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1. Adeiladu eich fila
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creu model o fila RufeinigGweithgaredd2

i. Paratoi eich adeiladau

Cymerwch eich pedwar blwch a'u gosod ar eich dalen
waelod gan ddefnyddio'r cynllun ar dudalen 2.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn fodlon ar uchder pob
'adeilad'. Gallwch wneud y blychau grawnfwydydd yn
adeiladau byrrach drwy eu torri - gall hyn fod yn haws
os byddwch yn tynnu pob blwch yn fflat yn gyntaf, ac yna'n 
eu hadfer i'w ffurf wreiddiol gan ddefnyddio tâp gludiog i'w cadw yn eu lle.

Fel arfer roedd y Rhufeiniaid yn adeiladu eu waliau o gerrig ac yn eu gorchuddio â
sment i wneud y waliau'n llyfn ac yn gryf iawn. Gallwch greu'r edrychiad 
Rhufeinig drwy orchuddio pob un o ochrau eich blychau â 
phapur lliw hufen. Gallwch baentio eich papur yn hufen 
drwy gymysgu paent gwyn a diferon o felyn.
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ii. Gwneud y toeon

Câi'r toeon eu gwneud o deils clai coch, yn ddigon tebyg i'n toeon ni heddiw. Yn gyntaf
mae angen creu'r toeon ar ogwydd allan o gerdyn. I wneud y siâp cywir, torrwch
stribedi o gerdyn sydd ychydig bach yn hirach na phob blwch a dwywaith y lled.

Naill ai paentiwch bob to yn lliw coch,
rhydlyd i gynrychioli teils, neu gludwch
sgwariau bach o bapur coch wedi'u
paentio mewn haenau i greu effaith teils.

Plygwch y stribedi o gerdyn yn eu
hanner a'u gosod ar ben pob blwch 
i greu to ar ogwydd. Glynwch hwy yn 
eu lle â thâp gludiog ar y tu mewn i'r to.
Llenwch y bwlch siâp triongl ar ddau
ben y to â darn o bapur lliw hufen.

iii. Ychwanegu'r manylion

Gosodwch eich pedwar adeilad yn eu lle ar y ddalen waelod gan
ddilyn ein cynllun llawr. Cyn i chi eu glynu wrth y gwaelod,
nodwch lle yr hoffech roi'r ffenestri a'r drysau.

Byddai ffenestri wedi bod yn siâp petryal â fframiau pren a
gwydr gwyrdd neu las golau. Câi'r drysau eu gwneud o estyll
pren, a dau drawst llorweddol yn eu cynnal hefyd er mwyn
gwneud y strwythur yn gryfach. Tynnwch lun neu paentiwch 
y ffenestri a'r drysau ar y waliau gan ddefnyddio pen du 
i ychwanegu manylion.

Nawr mae eich adeiladau'n barod, felly glynwch hwy wrth y
gwaelod. Dylai hyn adael bwlch mawr yng nghanol eich
adeiladau a hwn fydd eich iard.

creu model o fila RufeinigGweithgaredd2
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2. Creu eich iard: (gair Rhufeinig: peristyle)
i. Gwneud yr hanfodion

Ychwanegwch bwll i'ch iard gan ddefnyddio dalen o ffoil arian wedi'i thorri i siâp hirgrwn 
neu gylch. Gallwch greu effaith o laswellt o amgylch eich pwll drwy baentio gweddill 
y ddalen waelod yn wyrdd neu drwy ddefnyddio ychydig o bapur gwyrdd.

ii. Mân bethau ychwanegol

Gallwch ychwanegu eich manylion eich hun, er enghraifft:
• Planhigyn - Gallwch greu pot drwy baentio rhan o flwch wyau yn frown, yna gwneud 
pelen allan o ychydig o bapur gwyrdd i greu llwyn. Gallwch baentio blodau arno hefyd.

• Mainc - defnyddiwch hanner caead blwch wyau wedi'i baentio'n llwyd i greu mainc garreg.

• I gael fila arbennig iawn, ychwanegwch lawr mosaig. Mae'r holl gyfarwyddiadau ar gyfer
gwneud mosaig Rhufeinig yn y pecyn 'Creu mosaig gwych' sydd ar gael i'w lawrlwytho am
ddim ar wefan Dod i'r Afael â Hanes.

creu model o fila RufeinigGweithgaredd2
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iii. Y feranda

Ar flaen eich fila ewch ati i greu mynedfa fawr â
feranda agored wedi'i chynnal ar bileri. Bydd nifer y
pileri sydd eu hangen arnoch yn dibynnu ar ba mor
fawr yw eich fila, ond bydd angen rhwng pedwar 
a chwech arnoch siŵr o fod, wedi'u gosod ar y naill
ochr a'r llall i agoriad lletach. Gallwch wneud y rhain allan o roliau papur toiled neu
bapur cegin neu drwy rolio darn o gerdyn yn siâp tiwb a'i gadw yn ei le â thâp gludiog.
Dylai'r pileri fod tua dau gentimedr yn fyrrach nag adeiladau 1 a 3. Paentiwch eich
pileri i edrych fel pren.

Defnyddiwch ddarnau bach o dâp gludiog i lynu eich colofnau wrth ddalen waelod
eich fila mewn rhes syth yn rhedeg rhwng adeiladau 1 a 3. 

I wneud to'r feranda, torrwch ddarn o gerdyn sy'n ddigon hir i ffitio rhwng y ddau brif
adeilad a thua 6cm o led. Addurnwch â 'theils' fel toeon yr adeiladau eraill. Plygwch
gerdyn cefn y to ar ei hyd (tua 1cm) er mwyn iddo orwedd yn daclus ar ben y pileri.
Glynwch ef ar ogwydd wrth y ddau adeilad hir ar 
y naill ochr a'r llall gan ddefnyddio tâp gludiog.

Awgrymiadau defnyddio
l

Paentiwch eich toeon yn gy
ntaf a'u gadael i sychu tra

eich bod yn creu gweddill e
ich fila.

Os ydych yn defnyddio rhol
iau papur toiled neu bapur

cegin i wneud eich pileri, ga
llwch wneud y rhain yn

deneuach os oes angen drw
y dorri llinell syth i fyny'r

rholyn, ei droi o amgylch yn
 dynn a'i gadw yn ei le â

thâp gludiog.

Os ydych yn teimlo'n greadi
gol gallwch ychwanegu

murluniau ar waliau mewno
l eich iard.
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3. Ychwanegu system wresogi o dan y lloriau
(gair Rhufeinig: hypocaust)
i. Codi eich fila i fyny

Roedd gan lawer o filas Rhufeinig system wresogi o dan y lloriau a fyddai wedi
bod yn arbennig o ddefnyddiol yn y gaeaf ym Mhrydain! Daw'r gair Rhufeinig,
hypocaust, o hen air Groegaidd a'i ystyr yw 'tân isod'.

Câi'r llawr ei gynnal ar golofnau byr wedi eu gwneud o deils wedi'u pentyrru.
Byddai'r caethweision yn gorfod cadw tân yn llosgi (gwaith caled iawn iddyn
nhw!) yn ystafell y ffwrnais, a byddai'r aer poeth yn symud drwy'r ardal o
dan y llawr, gan wresogi'r ystafelloedd uwch ei phen. Byddai'r awyr poeth
a'r mwg yn dianc drwy sianeli yn y waliau.

I wneud eich system hypocaust, bydd angen i chi godi eich fila gyfan tua
6cm. Ewch ati i greu dau bentwr o dri neu bedwar llyfr o dan adeiladau 
1 a 3 a gosod eich fila ar eu pen. Bydd hyn yn gadael sianel gul o dan y
fila i'r aer lifo drwyddi.

ii. Adeiladu ffwrnais

I gynrychioli'r ffwrnais, torrwch ddarnau bach o ffoil arian neu ffoil
lliw neu bapur losin i siapiau fflamau ac ychwanegwch fanylion gan
ddefnyddio papur melyn a choch. Glynwch hwy wrth ddarn 
o gerdyn gan ddefnyddio tâp gludiog ar hyd un ochr yn unig 
er mwyn iddo sefyll.
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iii. 'Gwresogi' eich fila

Gosodwch fflamau eich ffwrnais o dan ystafell sgwâr y ffwrnais a chwythwch 
yn galed. Bydd y fflamau'n dawnsio. Rhowch eich llaw ar ben arall eich fila 
a dylech deimlo'r drafft sy'n rhedeg o dan yr adeilad ac allan yr ochr arall, yn union
fel y byddai'r aer cynnes wedi cylchredeg drwy system hypocaust Rufeinig.

Grwpiau ac ysgolion:

Gallwch rannu grŵp mawr yn dim
au bach gyda phob un yn gyfrifol

 am un

agwedd ar y fila - yr adeiladau, y
 toeon, yr iard.

I ehangu'r gweithgaredd, ewch at
i i gynnwys trawstoriad o ystafell

oedd 

yn dangos manylion mewnol meg
is cynlluniau mosaig a darluniau w

al.

Gallwch ymestyn y gweithgaredd
 hwn dros fwy nag un sesiwn drw

y

baratoi'r holl rannau yn ystod ses
iwn un ac adeiladu yn sesiwn da

u. 

Ewch ati i gynnal sesiynau pellac
h a allai gynnwys gwneud llawr 

mosaig 

(gan ddefnyddio'r pecyn Creu Mos
aig Gwych) neu wneud Rhufeinia

id 

bach i fyw yn y fila - gallwch dde
fnyddio Eric i'ch ysbrydoli.

Gall ymweld â safle Rhufeinig fod
 yn ffordd wych o ysbrydoli eich 

grŵp. Mae rhai safleoedd yn cynn
ig ymweliadau wedi'u eu trefnu 

ymlaen llaw am ddim neu am bri
s rhatach i grwpiau dysgu. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth
 ar wefannau ein partneriaid sydd

 

wedi'u rhestru ar dudalen 2 o'r pe
cyn hwn.
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