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Evet anneciğim , 
çok heyecanlıyım! 



Evet anneciğim , 
çok heyecanlıyım! Test için hemen

geliyorum! 

Test mi , ne testi ,
acaba uyduyu mu 

test edicekler, 
neler oluyor ? 

Şey , ben 
etrafı merak 

etmiştim sadece .
Ne yapıyorsunuz

burada ?

Ben bir uydu 
olmak istiyorum ! 

Ne yapıyorsun
bakalım burada 

küçük kaşif ? 

Senin anlayabileceğin şekilde  söylemek gerekirse ;
bizler burada uydularımız sayesinde Türkiye , 

Kuzey Afrika , Avrupa , Ortadoğu ve Asya bölgelerindeki 
senin gibi çocukların internete girmelerini ve televizyon 

izlemelerini sağlıyoruz. 
Ben küçükken hep astronot olmak isterdim , sen ne olmak

istiyorsun bakalım ?

Hayal edersen
her şeyi olabilirsin.

Kapat bakalım 
gözlerini .



Aa uydu oldum ! 

Aa bu da ne? 

Gördün mü ? 
Hayal edersen 

her şey
olur ! 

Bir sinyal 
alıyoruz. Yardıma

ihtiyacı olan biri var.
Haydi gidelim ! 



Aa uydu oldum ! 

Aa bu da ne? 

Gördün mü ? 
Hayal edersen 

her şey
olur ! 

Bir sinyal 
alıyoruz. Yardıma

ihtiyacı olan biri var.
Haydi gidelim ! 

Sen de kimsin?

O� internetim gitti ,
şimdi ödevimi 

nasıl  yapacağım ? 

Yaşasınn !

Merak etme ben
sana yardım ederim!

Ben uzaydan gelen 
bir uyduyum.

Senin gibi sorun yaşayanlara 
yardım ediyorum.

Haydi gel beraber
yardım edelim !

Başlayalım öyleyse !

Ben bir uydu olsam

Maceraya 
Katılmak İçin



TÜRKSAT
ROKET

UZAY
YILDIZ
UYDU

HAyDi sAKli KEliMEleRİ 
BEraBEr BulALaIm!

KELİMELER



TÜRKSAT
ROKET

UZAY
YILDIZ
UYDU

HAyDi sAKli KEliMEleRİ 
BEraBEr BulALaIm!

KELİMELER

Sayı labirenti, çocuklar için 
matematik bulmaca oyunu. 
Sayıları birden ona kadar 
işaretleyerek roketin dünyaya giden yolu 
bulmasına yardım edin.

Bilgi!

saYI laBİreNtİNi tAMamALyiP kAHraMAniMIzi 
5B’yE uLAşTirABilİCek MİsiN ?





KAhRamANimIZ 5B’yE uLAşMak İStiYOr. 
ONa yARdiM EdeR mİSin ? 



haYdİ 7 faRkı buLAlım !





noKtALarı biRlEŞtiR , 
soNrA RenKlENdiR ! 
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hAYdi REnKleNdİRelİM ! 







HAnGisİ GölGEsi?
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4 5

2 3

Acaba aşağıdaki 5 seçenekten hangisi 
kahramanımızın gölgesi? Bakalım bulabilecek misiniz?



1

2

3

HayDİ doĞrU ResİMleRİ buLAlım

Sizce yukarıdaki 
doğru gezegen hangisi?

Sizce yukarıdaki 
kahramanımız hangisi?

Sizce yukarıdaki 
5B  Uydusu hangisi?



T Ü R K S A T

ASTRONOT
ROKET
UYDU
VENÜS
YÖRÜNGE



31°
DOĞU

42°
DOĞU

50°
DOĞU



benbiruyduolsam

ben1uyduolsam

benbiruyduolsam

benbiruyduolsam


