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Graded Spanish Reader Primera Etapa
Includes entries for maps and atlases.
Help students learn to interact with texts in ways that prepare them for the STAAR Reading test while expanding their knowledge
bases. By implementing this resource into instruction, students will sharpen their comprehension and critical-thinking skills to build
the stamina necessary to succeed on the state test. Featuring TIME for Kids content, this resource offers high-interest
informational texts, engaging literature passages, and poems. Questions are carefully crafted to guide students as they approach
the texts and share their understanding. The practice exercises help students with skills such as making inferences and drawing
conclusions, analyzing the development of ideas or characters, identifying author's viewpoint, and identifying main idea, theme,
and supporting details. This must-have resource is perfect to help promote the use of skills needed for success in the 21st century.
Vols. 8-10 of the 1965-1984 master cumulation constitute a title index.
'S Nachts in bed is Kikker zo bang voor alles wat hij hoort dat hij naar Eend loopt, maar daar is het ook al niet pluis. Prentenboek met fraaie,
eenvoudige illustraties in kleur. Vanaf ca. 3 jaar.

Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van
George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds
weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst,
haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als
benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Adaptable to a variety of teaching styles and student abilities, the Third Edition of the Primera etapa introduces beginning- and
intermediate-level students to Hispanic literature. Featuring renowned Spanish and Latin American literary figures, including three
new women writers, the 17 selections of fiction, poetry, and drama are fully supported by a comprehensive pre-reading and postreading apparatus designed to engage students as readers, writers and speakers of Spanish.
Het oneindige plan is een wonderlijke familiegeschiedenis die zich voornamelijk afspeelt in de roerige jaren zestig en zeventig van
de 20ste eeuw. De kleine Gregory Reeves wordt na de dood van zijn vader opgenomen in het gezin van de Mexicaanse familie
Morales in Los Angeles. Hun dochter Carmen beschouwt hij vanaf die tijd als zijn zusje. Carmen zal Gregory zijn levenlang
steunen bij zijn zoektocht naar innerlijke rust en vrede, want zij weet van jongs af aan als geen ander wat het betekent om als
Mexicaanse in een vijandige wereld te leven. Voor Gregory betekent haar steun dat hij als volwassene na een tumultueus leven
eindelijk zijn Vietnam-trauma achter zich kan laten. Hij hoeft niet langer voor zijn oorlogsherinneringen te vluchten in een
onvermoeibare carrièredrift, in een hang naar luxe en in kortstondige liefdesaffaires. Van Carmen leert hij hoe een mens pas een
innerlijk evenwicht vindt als hij op eigen benen kan staan.
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Developed for beginning and intermediate-level courses, Graded Spanish Reader: Primera etapa features works by renowned
Spanish and Latin American literary figures, including prominent women writers. Selections of fiction, poetry, and drama are
supported by a comprehensive pre-reading and post-reading apparatus designed to engage students as readers, writers, and
speakers of the Spanish language.
Van de winnares van de Davy Byrnes Award, de Hennessy New Irish Writing Award, de Rooney Prize for Literature, de Irish Book
Award for Best Newcomer, de Geoffrey Faber Memorial Prize en de Kate O’Brien Award Het leven in de grote stad valt de jonge
kunstenares Frankie niet mee. Ze pakt haar koffers en trekt zich terug in een vervallen bun¬galow die leegstaat sinds het
overlijden van haar grootmoeder. Haar dagen in deze veilige haven vult ze met pogingen tot lezen en halfslachtig naar de radio
luisteren. Niet langer afgeleid door menselijke interactie, richt Frankie de lens van haar camera steeds vaker op de natuur om zich
heen, op de eeuwige cyclus van leven en dood, om te begrijpen hoe ze hier gekomen is en hoe ze weer verder kan.
Zevenduizend eiken verkent de kracht van menselijke tekortkomingen en toont de schoonheid die te vinden is door aandachtig
naar de wereld te kijken.
Developed for beginning and intermediate-level courses, Graded Spanish Reader: Primera etapa features works by renowned
Spanish and Latin American literary figures, including prominent women writers. Selections of fiction, poetry, and drama are
supported by a comprehensive pre-reading and post-reading apparatus designed to engage students as readers, writers, and
speakers of the Spanish language. Brief discussion of literary figures and tropes prepares students to understand the meaning and
function of figurative language. Biographical sketches and cultural context provides students with a brief biography of each author,
cultural and historical background, and a follow-up discussion that asks students to make connections with their own culture and
personal experience. "Beyond the Text" sections (formerly "Expressing Your Ideas") includes a variety of discussion topics suitable
for pair, small-group, or whole-class work. Part B of this section encourages students to search for related material online and to
share their findings with their classmates. Streamlined vocabulary lists and pre-reading activities provide students with the
necessary tools to read each selection with ease. Brief grammar review reinforces basic vocabulary, offers succinct explanations
of the grammar used in the selections, and facilitates accuracy in oral and written activities through charts and tables. Reading
comprehension support includes a variety of exercises in multiple-choice, true-false, or short-answer format to verify students'
understanding of the essential details of the selection's content.
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