Ugaritisch!
Wat is Ugaritisch voor een taal?
Ugaritisch is een zeer oude taal. Het is ontstaan +/- 1350 voor Christus.
In 1929 werden er Ugaritsche teksten gevonden in stad Ugarit.
Men vond daar kleitabletten met o.a. administratieve teksten, brieven en
mythologische teksten. Deze teksten waren "geschreven" in
spijkerschrift.
De teksten geven ons extra informatie over de Oudtestamentische tijd.
De cursus Ugaritisch is een unieke cursus. Bij mijn weten is een cursus
Ugaritisch nergens gratis te volgen. Ook deze cursus is erg laagdrempelig. De cursus bestaat uit +/- 12 lessen en 2 herhalingslessen.
Bij elke les hoort een extra oefening. Als u met les 2 bezig bent, krijgt u
de extra oefening door eerst op "extra oefeningen" te klikken en
vervolgens op de link die hoort bij les 2.
Als u een les serieus leert en maakt, kost dat ongeveer 1 uur aan tijd.
Hoe kunt u het beste te werk gaan:
• Bekijk de hele les globaal.
• Begin vervolgens aan het eerste onderwerp.
• Bestudeer het onderwerp goed.
• Leer alle woordjes die bij dit onderwerp horen.
• Maak de bijbehorende oefening(en).
• Ga naar het volgende onderwerp. enz.
• Maak tenslotte de extra oefening.
Onthoud! Bij leren is 3 maal 10 minuten meer dan 1 maal 30 minuten!
De lessen zijn gratis. Dat willen we graag zo houden! Natuurlijk begrijpt u
dat aan het instand houden van deze website kosten verbonden zijn.
Daarom vragen we - nadat u 3 lessen bestudeerd hebt - een
onkostenvergoeding van 5 euro. Die kunt u overmaken op gironummer
692993 van: Hr M v Amersfoort te Barneveld. Vermeld bij het overmaken uw
e-mailadres! U krijgt dan een persoonlijke code toegestuurd om de
volgende lessen op uw beeldscherm te krijgen.
Veel succes!
Ugaritisch niets voor u?
Kijk dan eens naar de cursussen "Bijbels Latijn", "Bijbels Hebreeuws",
"Bijbels Grieks" of "Spaans".

