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OMSCHRIJVING

Grieks-Nederlands 3e druk is een boek van Charles Hupperts uitgegeven bij Eisma Edumedia Bv. ISBN
9789087715700 Dit woordenboek Grieks-Nederlands is onmisbaar in de huidige praktijk van het
onderwijs Grieks .Uitgangspunten:Het woordenboek Grieks-Nederlands is een beperkt lexicon dat is
toegespitst op de huidige praktijk van het onderwijs Grieks. Om het lexicon overzichtelijk te houden is
ervoor gekozen om het woordenboek uitsluitend van toepassing te laten zijn op auteurs die in het huidige
onderwijs Grieks centraal staan. Verder zijn niet alle woorden die door deze auteurs worden gebruikt
opgenomen en is een beperking aangebracht in de hoeveelheid betekenissen.Doelgroep:Dit woordenboek
is bestemd voor leerlingen in de bovenbouw (vanaf de 4e klas) van het Vwo die het vak Grieks
volgen.Opzet:Het woordenboek bestaat uit drie delen: het eigenlijke lexicon, een lijst van
werkwoordsvormen en een overzicht van de vormleer.Het woordenboek bevat:- Alle woorden die meer
dan tien keer voorkomen bij Homeros, Herodotos, Euripides en Plato (alleen uit de vroege dialogen en
enkele middendialogen) en Lysias. Verder worden de woorden opgegeven die bij tenminste twee van de
genoemde auteurs samen gemiddeld meer dan vijftien keer voorkomen.- Veel voorkomende eigennamen
(toegespitst op de vijf genoemde auteurs)- Losse werkwoordsvormen, met uitzondering van regelmatige
sigmatische aoristi en futura- Overzicht van de Attische grammatica in de lijn van het katern van de VCN
en een overzicht van bijzonderheden van het taaleigen van Homeros en Herodotos.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De gratis service van Google kan woorden, zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het Engels
en meer dan 100 andere talen.

Nederlands Grieks Nederlands - Grieks; Nederlands Arabisch Nederlands - Arabisch; Nederlands Chinees
Nederlands - Chinees; Nederlands Tsjechisch Nederlands ...

Uitgebreid online woordenboek Nederlands/Grieks met handige functies om vertaling van het Nederlands
naar het Grieks en omgekeerd te vergemakkelijken
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