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Amcanion

1. Dysgu beth oedd prif resymau’r Rhufeiniaid dros orchfygu rhannau o Brydain.
2. Dysgu am ddylanwadau’r Rhufeiniaid ar fywyd Prydain a Chymru, ac ystyried pa 

ddylanwadau sy’n parhau ar ein bywydau ni heddiw. 
3. Ystyried sut mae arteffact o gyfnod penodol, megis tlysau Rhufeinig, yn medru dweud 

llawer wrthym am fywyd y cyfnod hwnnw.

Adnoddau

• Bwrdd gwyn rhyngweithiol (BGRh)
• Cyfrifiaduron dosbarth/ystafell gyfrifiaduron
• Llun a disgrifiadau o’r tlysau Rhufeinig o   
  Gaerllion
• Mapiau o’r Ymerodraeth Rufeinig a’r gwledydd  
  lle cafwyd dylanwad gan yr iaith Ladin i’w         
  harddangos ar y BGRh.    
• Mapiau/atlasau o Brydain a Chymru  
• Cardiau bach geirfa Ladin    
• Gwefan cyfnewid rhifolion Rhufeinig     

• Lluniau amrywiol wrthrychau i’r Clo    
• Cwis rhyngweithiol

Taflenni gwaith:
    • dadansoddi gwrthrych
    • enwau Rhufeinig
Gweithgareddau:
    • rhifolion Rhufeinig
    • duwiau Rhufeinig

Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu

Cyflwyniad

1. Cynnal arolwg dosbarth - holi’r disgyblion pa mor hir maen nhw wedi bod yn byw yn eu 
cartrefi presennol. Holi pwy sydd wedi symud o bentref, tref, neu wlad arall ers iddynt gael 
eu geni. Pwy sydd wedi symud bellaf? Pwy sydd wedi symud leiaf/heb symud o gwbl? Holi 
beth yw rhai o’r prif resymau dros symud o un wlad i’r llall y dyddiau hyn.                    

2. Dweud eich bod am ddysgu heddiw am y cyfnod pan symudodd y Rhufeinaid i Brydain. Holi 
pwy oedd y Rhufeiniaid. O ble oedden nhw’n dod? Pryd ddaethon nhw i Brydain? Gosod hyn 
mewn cyd-destun hanesyddol (tynnu sylw at y defnydd o CC ac OC). Pwy oedd yn byw yma 
cynt?

3. Sôn yn fras am gefndir y Rhufeiniaid, ac am ymosodiad Iŵl Cesar ar Brydain yn 55 CC. 
Dangos map ar y BGRh o’r Ymerodraeth Rufeinig pan oedd ar ei mwyaf pwerus. Pa wledydd 
oedd yn rhan ohoni? Cyfeirio at statws a grym y Rhufeiniaid, a’r ffaith eu bod nhw’n aml yn 
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gorchfygu gwledydd oedd yn eu darparu â phethau yr oedd arnynt eu hangen.
4. Esbonio wrth y dosbarth beth oedd rhai o brif resymau’r Rhufeiniaid dros symud i Brydain 

(masnachu; chwilio am nwyddau fel gwlân, plwm, arian; cryfhau’r Ymerodraeth, ayyb.) 
5. Canolbwyntio ar bwysigrwydd masnachu i’r Rhufeiniaid - cyfeirio at eu ffyrdd, hir, syth, sy’n 

sail i lawer o’r ffyrdd modern a welir yng Nghymru a Phrydain heddiw. Beth oedd y rhesymeg 
dros adeiladu ffyrdd mor syth, tybed? Sut oedd hyn yn gwneud masnachu rhwng gwahanol 
wledydd o fewn yr ymerodraeth yn haws?

6. Arddangos y llun o’r tlysau Rhufeinig ar y BGRh. Cwblhau’r daflen waith dehongli ffynhonnell 
fel dosbarth ar ôl darllen y wybodaeth am y gwrthrych ar y wefan. Gallai grwpiau weithio ar 
gyfrifiaduron unigol yn yr ysfafell TGCh neu’r ystafell ddosbarth.

7. Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd, trafod fel dosbarth pam fod crefydd ac ofergoeliaeth mor 
bwysig i’r Rhufeiniaid. Pa ofergoelion mae’r disgyblion yn gwybod amdanynt heddiw? Ydyn 
nhw’n credu mewn rhai yn fwy na’i gilydd? Pa rai oedd y Rhufeiniaid yn credu ynddynt? Pam 
oedd y Rhufeiniaid mor ofergoelus tybed?

Un

1. Trafod gyda’r dosbarth y ffaith fod yr iaith Ladin ledaenu ar draws y rhan fwyaf o Ewrop wrth 
i’r Ymerodraeth Rufeinig ehangu. Cyfeirio at bwysigrwydd Lladin ar hyd y canrifoedd fel iaith 
dysg, llenyddiaeth a gwyddoniaeth, ac esbonio bod llawer iawn o ieithoedd cyfoes wedi cael 
eu dylanwadu gan y Lladin (ee Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg, Saesneg, Cymraeg). (Gellid 
dangos map ar y BGRh o wledydd y cafodd eu hieithoedd brodorol nhw eu dylanwadu 
arnynt gan y Lladin).

2. Dosbarthu cardiau i’r disgyblion mewn grwpiau o dri neu bedwar ag arnynt eiriau Lladin pur 
sydd wedi dylanwadu’n amlwg ar eiriau Cymraeg/Saesneg (ee hospitium, librarium, Roma, 
templum, liber, fenestra, candela, furnus, medicus, ayyb). Y plant yn eu grwpiau i geisio 
dyfalu ystyr pob un o’r geiriau.

3. Trafod arwyddocâd arbennig y gair Lladin ‘castra’ (caer). Esbonio bod llawer iawn o enwau 
trefi yng Nghymru a Lloegr yn cynnwys ‘caer’/’chester’. Holi’r disgyblion am enghreifftiau, 
yna dangos map o Gymru ar y BGRh er mwyn canfod enghreifftiau fel dosbarth.

4. Y disgyblion mewn grwpiau o dri neu bedwar i gwblhau’r daflen waith enwau Rhufeinig. 
Defnyddio atlas i’w cynorthwyo i ganfod deg enw lle ym Mhrydain sy’n cynnwys y gair ‘caer’, 
yna labelu enwau gwahanol fannau lle adeiladwyd caerau Rhufeinig ar fap o Gymru.

Dau

1. Trafod gyda’r dosbarth bwysigrwydd rhifau yn ein bywydau bob dydd. Holi iddynt sawl 
gwaith maen nhw wedi defnyddio rhifau mewn rhyw fodd neu gilydd yn ystod y dydd heddiw 
(ysgrifennu’r dyddiad/ dweud yr amser/ talu am ffrwyth amser egwyl/ yn ystod amrywiol 
wersi, ayyb).
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2. Arddangos y deg rhifolyn Rhufeinig cyntaf ( I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) ar y BGRh. Holi 
os oes gan rywun syniad beth ydyn nhw. Ai llythrennau neu rifau ydyn nhw? Trafod y ffaith 
fod gan y Rhufeiniaid system rifo wahanol i’r un rydym ni’n ei defnyddio heddiw. Esbonio bod 
system rifo’r Rhufeiniaid yn seiliedig ar saith o lythrennau’r wyddor, sy’n cael eu cyfuno er 
mwyn cynrychioli swm (neu, weithiau, wahaniaeth) eu gwerthoedd. Trafod y ffaith fod rhifo a 
chyfri yn hanfodol i’r Rhufeiniaid gan fod masnachu mor bwysig iddynt.

3. Trafod y defnydd o rifolion Rhufeinig mewn amrywiol gyd-destunau heddiw. Holi’r dosbarth 
ble ydym ni’n dueddol o weld rhifau Rhufeinig erbyn hyn (wyneb cloc; gwaelod tudalennau 
rhai llyfrau; enwau aelodau teuluoedd brenhinol; dyddiad cynhyrchu rhaglenni teledu a 
ffilmiau; digwyddiadau hanesyddol, ayyb).

4. Rhannu’r dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar i gwblhau’r daflen waith rhifolion Rhufeinig. 
(Arddangos sut i ddefnyddio gwefan sy’n cyfnewid rhifolion Rhufeinig er mwyn cwblhau’r 
cwestiwn olaf.)

Tri

1. Trafod gyda’r disgyblion y syniad o grefydd a chredu mewn ‘duw’. Gofyn faint o wahanol 
grefyddau a gynrychiolir yn y dosbarth (Cristnogaeth, Islam, Iddewiaeth ac ati). Trafod yn 
fras y gwahanol dduwiau y mae gwahanol grefyddau’n credu ynddynt.

2. Esbonio bod crefydd yn eithriadol o bwysig i’r Rhufeiniaid, a’u bod yn credu mewn llawer o 
wahanol dduwiau, duwiesau ac ysbrydion, a bod llawer o’r rheini’n cael eu cynrychioli ar y 
gemfeini a ganfuwyd yng Nghaerllion. Yn ogystal ag addoli eu duwiau hwy eu hunain, roedd 
y Rhufeiniaid hefyd yn addoli duwiau rhai o’r gwledydd a goncrwyd ganddyn nhw, gan roi 
enwau Rhufeinig iddynt. Maent yn aml yn cadw rhan o’u henw gwreiddiol ee Sulis Minerva 
yng Nghaerfaddon neu Mars Ocelus o Gaergwent.

3. Trafod y ffaith fod y Rhufeiniaid yn argyhoeddedig bod gan bob duw rôl arbennig a’i fod yn 
gyfrifol am wahanol agweddau ar fywyd. Rhannu’r dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar i 
lenwi’r daflen waith duwiau Rhufeinig. Rhowch dduw gwahanol i bob grŵp - mae pedwar i 
ddewis ohonynt.

4. Pan fydd pob disgybl wedi gorffen y daflen waith, gofyn i’r grwpiau rannu gwybodaeth gyda 
gweddill y dosbarth am bob un o’r duwiau. Wedyn, gofyn i’r disgyblion benderfynu, petaent 
yn cael cyfle i gyfarfod ag un o’r duwiau Rhufeinig y dysgwyd amdanynt heddiw, pa un fyddai 
hwnnw, a pham.
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Clo

1. Crynhoi’r prif resymau pam y daeth y Rhufeiniaid i Brydain. Sôn am y diffyg croeso a 
gawsant gan y Celtiaid brodorol, ac am y gwrthdaro mawr a fu rhwng y ddwy garfan am 
ganrifoedd wedyn. (Cyfeirio at straeon diddorol am y milwyr Rhufeinig yn ofni dod draw i 
Brydain ar ôl clywed hanesion am y llwythau brodorol gwyllt oedd yn byw yma, ac am y 
sôn iddynt ddod ag eliffantod draw er mwyn codi ofn ar y Celtiaid, nad oedd wedi gweld y 
fath anifail o’r blaen!). Pam nad oedd y Celtiaid yn hoffi’r Rhufeiniaid tybed?                      

2. Cyfeirio at y pethau da a wnaeth y Rhufeiniaid ar ôl dod i Brydain (adeiladu ffyrdd a threfi 
cadarn; creu cyfreithiau synhwyrol a chynnal trefn; pensaerniaeth odidog; gweithiau celf; 
yr iaith Ladin ayyb).

3. Dweud i’r Rhufeiniaid gyflwyno llawer iawn o bethau newydd i Brydain yn ystod eu 
teyrnasiad. Creu a dosbarthu cardiau i’r dosbarth mewn grwpiau o bedwar ag arnynt 
luniau o wrthrychau y cyflwynodd y Rhufeiniaid i Brydain (ee cwteri a charthffosydd; y 
calendr; brics a sement; baddonau wedi’u cynhesu; moron; maip; palmentydd; grawnwin; 
cathod; gwydr; heddlu; dynion tân; bresych; pys; llyfrgelloedd; dail poethion; glanhawyr 
strydoedd ayyb), yn ogystal â lluniau amryw wrthrychau eraill na chyflwynwyd gan 
y Rhufeiniaid. Holi’r plant i’w dosbarthu mewn dau bentwr - pethau y cyflwynodd y 
Rhufeiniaid i Brydain/pethau na chyflwynodd y Rhufeiniaid i Brydain. Trafod syniadau pob 
grŵp cyn modelu’r atebion cywir ar y BGRh. Oedd yna ambell eitem a gyflwynwyd gan 
y Rhufeiniaid yn annisgwyl i’r dosbarth? Pa rai? Pam? Pa rai yw’r eitemau pwysicaf a 
gyflwynwyd i Brydain gan y Rhufeiniaid, ym marn y dosbarth?

4. Cwblhau’r cwis rhyngweithiol am y Rhufeiniaid a Thlysau Rhufeinig Caerllion fel dosbarth 
ar y BGRh.
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Estyniad neu waith cartref

1. Gallai’r disgyblion gael eu rhannu’n grwpiau er mwyn cywain gwybodaeth ynglŷn â rhai 
o’r agweddau canlynol o fywyd yng nghyfnod y Rhufeiniaid:

• Cartrefi
• Dillad
• Bwyd
• Milwyr a brwydro
• Cludiant    
• Amser hamdden/gemau
• Trefn gymdeithasol    
• Siopau a masnach                              

Gallent baratoi cyflwyniadau o’r wybodaeth maent yn ei chywain i’w chyflwyno i weddill y 
dosbarth. 

2. Gallai’r disgyblion gynllunio darn o emwaith Rhufeinig yn cynnwys tlysau gwerthfawr 
neu rai ac iddynt symboliaeth grefyddol/ofergoelus ac yna creu model o’r gemwaith (gan 
ddefnyddio clai/papier mâché, ayyb.)

3. Gallai’r disgyblion bori trwy wefan Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac ymchwilio 
ar y we ac mewn llyfrau cyn llunio cynllun manwl o gaer Rufeinig Caerllion gan nodi 
swyddogaethau’r gwahanol adeiladau.

4. Gallai’r disgyblion ymgymryd â Her Caerllion ar wefan Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru 
a gwylio ffilm drwy gyfrwng y Saesneg ar Romans’ TV.
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