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OMSCHRIJVING
Si, claro! 2.1 1e druk is een boek van E. M. Lloret Ivorra. ISBN 9789460301483 Vierdelige,
communicatieve leergang Spaans, gebaseerd op Con gusto -voldoet aan de eisen van het Vlaams leerplanniveau loopt van Breakthrough via Waystage en Threshold 1 naar Threshold 2-3garantie voor levendige
lessen Spaans, waarbij de cursist in het middelpunt staat-gestructureerde en overzichtelijke leergang voor
zowel cursist als docent-mogelijkheden voor zelfevaluatiereikt efficiënte leerstrategieën aanHet integraal
tekst- en werkboek bevat acht unidades. Elke unidad in het tekstboekgedeelte wordt ingeleid door een
startpagina die het onderwerp introduceert en de leerdoelen van de unidad aangeeft. Elke unidad bestaat uit
zes pagina's met teksten en oefeningen. Belangrijke zinsconstructies en grammaticale onderwerpen worden
in schema's en in de kantlijn nader uitgelegd, zodat de stof makkelijk te bestuderen is. Vaak moeten de
cursisten schema's en regels zelf aanvullen of opstellen, zodat ze de grammaticale regels sneller en beter
onthouden.De unidades 4 en 8 zijn Miradores, waarin de cursisten terugblikken op de voorgaande
unidades. Onderdelen van de leerstof worden herhaald en ook evalueren de cursisten hun vorderingen en
de manier waarop ze Spaans leren. Elke unidad bevat een Tarea final, een eindtaak, die steeds bestaat uit
een werkstukje waarin de cursisten de verworven kennis moeten toepassen (bijvoorbeeld een taalspel
spelen of een menukaart opstellen). In het onderdeel 'Qué me llevo de esta etapa? wordt de leerstof
geëvalueerd en worden leerstrategieën aangereikt.De unidades worden afgesloten met Panamericana, een
tekst en een oefening over de landen en culturen die de pan-Amerikaanse snelweg doorkruist. Hoe verder
de cursisten komen in ¡Sí, claro! 2.1, hoe meer zij te weten komen over die landen en culturen. Elke
unidad eindigt ten slotte met een overzichtspagina Gramática y comunicación, waar de cursisten de
behandelde grammaticale onderwerpen en zinsconstructies terug kunnen vinden. Met het
werkboekgedeelte kunnen de cursisten het geleerde zelfstandig thuis of in de les oefenen. Ook besteedt
elke unidad aandacht aan de uitspraak van het Spaans en aan zakelijk Spaans. De unidades worden steeds
afgesloten met een evaluerende test. Achter in het boek staan de oplossingen bij de oefeningen.¡Sí, claro!
biedt verder een grammatica- en werkwoordenoverzicht, de transcripties van de luisterteksten, een
woordenlijst Spaans - Nederlands per les en een alfabetische woordenlijst Spaans - Nederlands.Zowel bij
het tekstboek- als het werkboekgedeelte hoort een MP3 met de luisterteksten en -oefeningen uit de
unidades.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Makkelijk woordjes leren. Wrts is een online overhoorprogramma. Voer je woordjes in en laat je
overhoren.
Doelgroep: Beginners: jongeren en volwassenen van opleidingen in Vlaanderen. >Vlaams leerplan
Richtgraad 1.1 - 2.2/2.3 vierdelige, communicatieve leergang Spaan
Sí, claro! 2.1 | ISBN 9789460301483 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek
aanbod (tweedehands) boeken.
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