
Biyernes:
Mga Halloween 
Hello

Huwebes:
Mga Tunog 
at Amoy

Miyerkules:
Hanapin ang 
Senyales

Martes:
Magpakalat 
ng 
Kaligayahan

Lunes: 
Pagtuklas sa 
Transportasyon

Ipagdiwang ang paglilibot nang walang kahirap sa pamamagitan
ng mga manu-manong paraan ng transportasyon tulad ng paglalakad, pagbibisikleta, at pagsakay 

sa scooter! Sumama sa mga estudyante sa buong San Francisco sa pagkumpleto sa lahat ng 
aktibidad sa passport para sa Paglalakad at Manu-manong Transportasyon.

Gusto mo bang magkaroon ng tsansang manalo ng isang scooter, skateboard, o pares ng skate 
na may kasamang kit na pangkaligtasan ng Paglalakad at Manu-manong Transportasyon?
1. Kumuha ng mga larawan ng iyong mga aktibidad sa passport para sa Paglalakad at Manu-
manong Transportasyon, o gumawa ng art tungkol sa paglalakad at manu-manong transportasyon.
2. Isumite ang iyong art at mga larawan sa walksf.org/walkandroll. Magkakaroon ka ng isang ticket 
para sa palabunutan para sa bawat entry. Bubunutin ang mga mananalo sa Nobyembre. 

Bonus: Isasama ang 
iyong art at mga 
larawan sa isang online 
na gallery sa buong 
lungsod, at 
matutulungan mo rin 
ang iyong silid-aralan 
na manalo ng isang set 
ng mga libro!

Bilangin kung ilang tao ang naglalakad at gumagamit ng 
manu-manong transportasyon sa iyong kapitbahayan:

_________________________ iyong ideya

Tahimik at maingay... mabaho at mabango… 
Ilang klaseng tunog at amoy ang matutukoy mo?

tunog: _________________________        amoy:_________________________  

Maagang isuot ang iyong 
costume para sa Halloween, 
at bilangin kung ilang tao 
ang kakaway sa iyo!
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PASSPORT

paglalakad bisikleta skate scooter wheelchair

mga kaway

_____

Pumili ng isang paraan para pagandahin ang araw ng isang tao!

mga senyales na may 
nakasulat na "Huminto" 

tawiran STOP        

Nakakatulong ang mga senyales, ilaw, at pintura na gawing 
ligtas ang mga kalye. Ilan ang mahahanap mo?

kumanta mangumusta gumawa ng kaaya-ayang art 
na gawa sa chalk

magbigay ng card ng pasasalamat sa 
isang mahalagang manggagawa

mga lane para 
sa bisikleta

mga senyales ng 
limitasyon sa bilis

ilaw sa 
trapiko

zone ng 
paaralan

mga speed 
bump




