DEIXAR EL XUMET
RACÓ DELS PARES
De 0 a 3 anys
BIE, Linnie. L’Edu ja no necessita xumet (I0 BIE)
L’Edu porta el xumet a tot arreu
però li fa nosa per donar un petó
a la seva germaneta, per menjar
un entrepà, per rentar-se les
dents. Un matí es desperta i
se’n va a donar un petó a la seva germana, es menja un bon
esmorzar , es renta les dents.
Tot ha estat molt fàcil. Ah! No porta xumet!

De 4 a 6 anys
NAUMANN-Villemin, C. El xumet de la Nina (I1 NAU)

La Nina no vol deixar el xumet
mai perquè se l’estima molt fins
que un dia troba algú que el necessita més que ella i li dóna.

FERREROS, M. Luïsa. Porta’t bé (SER PARES Educació FER)
El mètode que es descriu en aquest
llibre revela el camí definitiu per solucionar els problemes del dia a dia, augmenta la seguretat, empatia i autoestima dels fills i fa que se sentin més
feliços. El xumet i els bolquers formen
part de la quotidianitat dels nens de dos anys i el llibre
en tracta en un dels apartats.

GOÑI, Carlos ¡Es fácil ser padres! (SER PARES
Educació GOÑ)
Al llarg del llibre es donen idees per
poder desembolicar els conflictes quotidians, grans i petits, senzills i més
complicats, que es van fent mentre
estem educant els fills, des que neixen
fins la pubertat, tot compartint idees a
partir de casos reals.

JOVÉ, Rosa. La crianza feliz (SER PARES Educació
JOV)
RODENAS, Antonia. Quiero mi chupete (I1 ROD)
Què passa el dia en què a Mario
li prenen el xumet perquè diuen
que ja és gran? Doncs que plora
i crida de ràbia, perquè quan el
porta somia coses bones, agradables, però a partir d’aquell
fatídic dia tot serà molt diferent.
Solament la tendresa de la seva mare podrà asserenar
-lo.
ROSS, Tony. Vull la pipa (I1 Llegir i Escriure)

La princeseta perd la pipa cada
moment, però sempre la torna a
trobar. No penseu que és massa
gran per portar-ne?

Segons la psicòloga Rosa Jové, la
criança feliç es pot aconseguir. Aquesta
autora intenta ajudar els pares a cuidar
i entendre els seus fills des del naixement fins als 6 anys, etapa fonamental
en la qual es forma bona part de la personalitat del nen i es fixen les estructures emocionals. Entre els molts temes de què tracta,
trobem un capítol dedicat al xumet .

