Voi… despre noi
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01.12.2020
1. Spaţiul expoziţional este foarte interesant dar ar fi nevoie de mai multe
persoane ca să se ocupe de copii. Foarte frumos! Vă mulţumim.
2. Mes impressions: J’ai beaucoup aimé, drôle et intelligent à la fois l’électricité
un peu flippant mai j’ai bien aime. (Matias)
3. Educatif, drôle et amusant. Un bon concept pour une après-midi sympa. ☺
4. Un loc impresionant unde copiii se distreaza şi învaţă lucruri noi
experimentând cu propriile mâini tot felul de fenomene. O zi deosebită în care
personalul ne-a ajutat la fiecare pas. Mulţumim!

04.12.2020
1. Ȋmi place aici. (Clara, 6 ani şi 8 luni)

05.12.2020
1. Foarte frumos şi de asemenea foarte interesant. Mulţumim!

06.12.2020
1. Un loc foarte interesant, ne-a plăcut foarte mult. Vă mulţumim.
2. Un loc foarte interesant şi captivant. Mulţumim! (Sara)
3. Un loc extrem de interesant şi personal, sunt impresionată de modul cum
am primit indicaţii şi ajutor pe tot parcursul. Mulţumesc. (Laura)
4. Ne-a plăcut tot, mulţumim frumos, a fost distractiv.
5. Vă mulţumim mult pentru toate prezentările. Totul este fascinant şi educativ.
Vă dorim cât mai mulţi vizitatori.
6. Mi-a plăcut tot, vă mulţumim.

15.12.2020
1. Mi-a plăcut „Fântâna dorințelor”. (Pierre)

19.12.2020

1. Mie mi-a plăcut „Bicicleta Generator”. (Tudor, 6 ani)
2. Ne-a plăcut „Camera întunecată”, mai vrem experimente de acest gen. (Alex, 5 ani)
3. Mi-a plăcut. (Andi)
4. Mi-au plăcut toate experimentele! ☺ (Ilinca)

20.12.2020
1. Cel mai frumos loc de făcut experimente. Cel mai mult mi-a plăcut captura umbrei.
2. Mie mi-a plăcut Camera întunecată cu tot ce e în ea. ☺ (Anca şi fetele)

26.12.2020
1. Mulţumim, tare simpatice experimentele! La mulţi ani! (Irina, Mari şi Dan)

2. Super distractiv şi interesant, atât pentru copii cât şi pentru adulţi. Mii de
mulţumiri doamnelor. (Familia Ioniţă)

28.12.2020

1. Mulţumim pentru experienţă! Cel mai mult mi-au plăcut demonstraţiile cu „Bobina Tesla”!

2. Mie mi-a plăcut „Fântâna dorinţelor”.
3. Mie mi-au plăcut „Bulele”. (Sat Voetin)
4. Minunat! Vă invităm la Casa Experimentelor!

5. Mie mi-a plăcut „Globul cu plasmă” şi „Tabloul - Ce culoare are?” (Sofia, 9 ani)
6. Ne-au plăcut experimentele cu „Bobina Tesla” şi „Generatorul Van de Graaff”. O să
revenim cu drag şi cu altă ocazie. (Adina + Mircea, 9 ani)

29.12.2020

1. Ne-au plăcut toate experimentele; dar în special „Racheta”, „Şarpele” şi „Bobina Tesla”.
(Eva şi Ana, 7 şi 5 ani).
2. Azi am avut o experienţă foarte interesantă, în care, cu mic cu mare ne-am amuzat dar
am şi învăţat lucruri extraordinare. Experimentele din „Camera întunecată” ne-au încântat
cel mai mult (Bobina Tesla şi restul). Vă mulţumim! (Leo, Adela, Miruna şi Amalia)
3. My 4 and 6 year old had 3 hours of great fun and experimentation time. Thank you!
4. Ne-a impresionat foarte mult sala de fulgere. Mulţumim!

