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TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2016-18 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – V 

 

SED – 51: Reading and Reflecting on Texts 
(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Explain the influence of literacy on self-esteem of an individual. 

ஒருயரின் சுனநதிப்ின் நீது கல்யினியின் தாக்கத்தத யிக்குக. 

2. Discuss the influence of various factors on reading comprehension of texts. 

நூல்கத யாசித்துப் புரிந்துககாள்யதில் ஆதிக்கம் கசலுத்தும் ல்வயறு காபணிகள் 

ற்ி யியாதி. 
3. How will you motivate your students to develop reading habit? 

யாசித்தல் மக்கத்தத யர்த்துக்ககாள் உநது நாணயர்கத வ்யாறு 

ஊக்கப்டுத்துயரீ்? 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. “Writing as Process and Product”, Justify the assertion. 

"ழுதுதல் ஒரு கசனல் நற்றும் கசனல்யிதவு", ன் கூற்த ினானப்டுத்துக்க. 

2. Discuss the role of extensive reading in developing writing skill among students. 

நாணயர் நத்தினில் ழுதுதல் தித யர்ப்தில் யிரியா யாசிப்ின் ங்தக 

யியாதி. 
3. How will you motivate your students to learn a foreign language (not as a school 

subject) at secondary school level? 

உனர்ிதப் ள்ி ிதனிலுள் உநது நாணயர்கத ஒரு அண்தை கநாமிதன 

(ள்ி ாைநாக அல்) கற்க வ்யாறு ஊக்கப்டுத்துயரீ்? 

 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following question in 

about 1500 words 

1. Submit a report of critical review on a book you have read recently. 

அண்தநனில் ீயிர் யாசித்த ஒரு நூத ற்ின யிநர்சத்தத ஓர் அிக்தகனாக 

சநர்ப்ிக்கவும். 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2016-18 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – V 

 

SED – 52: Drama and Art in Education 
(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Discuss the need and importance of art education to special educators of various 

disabilities. 

ல்வயறு குதாடுகளுக்கா சிப்பு கல்யினார்களுக்கு கத கல்யினின் வததய 

நற்றும் முக்கினத்துயத்தத யியாதி. 
2. Explain how you will plan for a drama to teach a daily living skill to children of your 

area of specialisation (VI/HI/ID). 

உநது சிப்பு ிரியின்கீழ் உள் குமந்ததகளுக்கு ஒரு அன்ாை யாழ்க்தக திதக் 

கற்ிக்க ஒரு ாைகத்தத வ்யாறு திட்ைநிடுயரீ்? 

3. Justify the influence of electronic media for the growth of special education. 

சிப்புக் கல்யினின் யர்ச்சினில் நின்ணு ஊைகங்கின் தாக்கத்தத 

ினானப்டுத்துக. 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1.  “A teacher is a multifaceted artist” – Justify the assertion with valid reasons. 

"ஆசிரினர் ஒரு ன்முகத்தன்தந ககாண்ை கதஞர்" - இக்கூற்த தக்க 

காபணங்கதக் ககாண்டு ினானப்டுத்துக. 

2. Record your views on using dance and music as teaching tools in special education? 

ைம் நற்றும் இதசதன சிப்புக் கல்யி கற்ித்தல் கருயிகாகப் னன்டுத்துயது 

குித்து உநது கருத்துகதப் தியிடுக. 

3. “Teaching is an Art”- compare the statement with “Art education for better 

teaching”. 

"கற்ித்தல் ன்து ஒரு கத"- ன் கூற்த "சிந்த கற்ித்தலுக்கா கத கல்யி" 
ன் கூற்றுைன் ஒப்ிடுக. 

 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) Answer the following question in 

about 1500 words 

1. Prepare your own “creative Information Brochure” on Importance of Special 

Education (VI/HI/ID) to disseminate awareness among public. 

சிப்புக் கல்யி ற்ின யிமிப்புணர்தய நக்கள் நத்தினில் பப், உநது தைப்புத் 

திதப் கயிக்ககாணரும் யதகனில் ஒரு "தகயல் சிற்வதை" தனாரித்து 

சநர்ப்ிக்கவும். 


