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Edrychwch Beth Fedra i Wneud!
Jon Roberts a Hannah Rounding. Cyhoeddiad 17 Mawrth 2022. £7.99.

Cynnwys:

Mae profiadau bywyd go iawn plant sydd ag 
amrywiaeth o wahaniaethau trwy eu geiriau 
eu hunain yn llewni’r llyfr lluniau newydd 
hwn, wedi adrodd yn dyner ond yn llawn 
gwybodaeth.

Awdur:

Mae Jon Roberts yn awdur dau lyfr arall 
gan Graffeg, Drwy Fy Llygaid I a Drwy Ein 
Llygaid Ni, dau lyfr lluniau wedi ei darlunio 
gan Hannah Rounding sydd wedi’i selio 
ar brofiadau bywyd ei ferch, Kya, sydd ag 
awtistiaeth ddifrifol, ac sydd yn cyflwyno 
plant i’r cyflwr ac i arlliwiau cymeriad Kya.

Darlunydd:

Mae Hannah Rounding yn artist a darlunydd 
annibynnol wedi’i lleoli yn Aberteifi, 
Gorllewin Cymru. Mae Hannah yn defnyddio 
celf fel offeryn i wella lles personol a 
chymunedol, gyda phrofiad o weithio yn 
sector elusennol y DU a dros 10 mlynedd yn 
gweithio o fewn Datblygiad Rhyngwladol, 
tra bod ei gwaith annibynnol yn cyfuno 
amrywiaeth eang o brosiectau celfyddydau 
cymunedol ochr yn ochr â gwaith darlunio 
wedi’i gomisiynu.

Themâu allweddol:
• Anableddau plant
• Hobïau

Pwyntiau gwerthu:
• Mae’r straeon sy’n ymddangos yn y llyfr 
wedi’i ysbrydoli gan brofiadau bywyd go iawn 
ei ferch, Kya sydd ar y sbectrwm awtistig, a 
rhai o’i ffrindiau.
• Yn cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o 
gyflyrau, gan gynnwys awtistiaeth, dyslecsia, 
dyspracsia, dyscalciwlia, ADHD, Syndrom 
Down’s, ffibrosis systig, epilepsi a llawer 
mwy.
• Yn ddelfrydol ar gyfer darllen ar y cyd 
â phlant neu i’w ddefnyddio yn yr ystafell 
ddosbarth i gynorthwyo dealltwriaeth o 
wahaniaeth a chynhwysiad.
• Ardystiadau o ystod o enwogion ac 
actifyddion, gan gynnwys Yr Athro Tom 
Shakespeare FBA, Tessa Sanderson CBE a 
Sarah Gordy. 
• Wedi’i ddarlunio’n hyfryd gan Hannah 
Rounding

Llyfrau gan Jon Roberts:
• Drwy Fy Llygaid I
ISBN 9781912050079
• Drwy Ein Llygaid Ni
ISBN 9781802580518
• Edrychwch Beth Fedra i Wneud!
ISBN 9781802580525
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