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01.04.2022
1. Excellent place! My students loved everything about this place and they cannot wait to
come back. (Miss Mina, Bucharest Beirut International School)
2, Mie mi-au plăcut mult “drumul încurcat”’și “dipazonul uriaș”, dar toate au fost
interesante. (Sara – Liceul Teoretic Bilingv “Ita Wegman”, București)

3. Mie mi-a plăcut tot
4. Un loc pe care îl recomand tuturor familiilor cu copii peste 3 ani. (Lucia Stoica, Galați)

02.04.2022
1. Interacțiunea cu copiii în timpul experimentelor este extraordinară. Copiii vă mulțumesc!
2. Mulțumim pentru această ocazie de a învăța, de a încerca, de a ne îmbogăți câmpul de
cunoaștere de la mic la mare! Mulțumim ghidului pentru toate explicațiile și răbdare! (Clara,
Tudor, mami&tati)
3. Un loc minunat, atractiv și plin de surprize plăcute! Vom revemi cu siguranț! (Clasa a V-a,
Școala Gimnazială „Râncaciov”, Dragomirești, Ialomița)

03.04.2022
1. Mulțumim ghidului pentru felul în care ne-a învățat!
2. Mulțumim pentru activitățile de astăzi. Mulțumim pentru prezentarea de la
atelierul de creativitate, Apreciem ceea ce faceți. (Laurențiu, Biserica Adventistă)

04.04.2022
1. Mulțumim pentru răbdare și învățături!
2. Foarte frumos! Copiii au fost foarte încântați. Mulțumim personalului pentru
gâzduire și pentru informațiile oferite. (Școala Gimnazială „Emil Racoviță”, București)

3. O zi foarte interesantă!! Ghidul a explicat cu multă răbdare, captivându-i pe copii
și chiar si pe noi, adulții! Informațiile și atmosfera au fost inedite! Felicitări!! (Școala
Gimnazială nr. 62)

05.04.2022
1. Mulțumim pentru activitatea desfășurată astăzi. O experiență unică
atât pentru copii cât și pentru cadre.

07.04.2022
1. Mulțumim pentru activitățile desfășurate astăzi. A fost o experiență
unică. Copiii s-au simțit extraordinar și au fost foarte încântați, Felicitări!

08.04.2022
1. Mulțumim pentru activități. Minunat! A fost o experiență frumoasă. (Clasa V)

2. Un loc interesant cu multe informații pentru copii!! Explicații clare, pe înțelesul
copiilor și nu numai! Oricând vom avea ocazie ne vom întoarce cu drag!

09.04.2022
1. Au fost niște experimente foarte interesante care m-au ajutat să înțeleg
mai bine lumea fizicii! (Daria, 12 ani)
2. Fulgere nice
3. Ne-a plăcut foarte mult! (Sarper și Minal)

4.Activitatea desfășurată aici a încântat toți elevii. Lucruri simple, atractive
și potrivite celor mari și celor mici. (Geo)

10.04.2022
1. Foarte bune jocurile, distractive. Merită!

11.04.2022
1. Vă mulțumim pentru multele experimente interesante și distractive! (Pitagora)

2. Magnific, am avut o experiență foarte mișto
3. Vă mulțumim pentru dedicarea pentru care ne-ați explicat experimentele.
Vom reveni și la o vârstă mai înaintată a lui Luca! (Luca & familia Mușat)

12.04.2022
1. Grădinița Licurici vă mulțumește pentru amabilitatea și răbdarea pe care
ne-ați arătat-o! Vă mulțumim din suflet pentru experiența unică pe care am
avut-o alături de dvs. Vă dorim toate cele bune și să ne revedem cu bine!
2. Ne-am bucurat de momente inedite, experimente interesante!
3. Clipe frumoase după o perioadă plină de disperare! Experimentele
acestea sunt încântătoare! Mi-ar plăcea să mai vin! Este ceva neobișnuit, dar
minunat! Este o experiență de neuitat! (Istrati Laura-Gabriela, 11 ani)

13.04.2022
1. Mulțumiri întregului personal! Prezentări atractive, explicații
corecte, realizate cu profesionalism și dăruire. O super experiență
pentru copii și profesori! (Școala Pro Ingenio, clasele a III-a)

2. Cea mai bună zi! (Amariei Claudiu)
3. A fost o zi foarte interesantă și frumoasă! (Daria Datcu)
4. A fost distractiv! Mi-a plăcut! (Daria Maria)

5. A fost o zi frumoasă, am văzut experimente care nici nu
credeam că se pot realiza! (Dumitru Alexia)
6. A fost o zi frumoasă, am văzut experimente care nici nu
credeam că se pot realiza! (Dănuț)

14.04.2022
1. Elevii s-au distrat exact așa cum promite “Casa Experimentelor”. Explicațiile și demonstrațiile
au fost amuzante și adaptate nivelului de înțelegere. Mulțumim! (Școala Spectrum, București )
2. Ne-a plăcut experimentul cu fulgere, cu magneți. Totul foarte interesant. Mulțumim!

15.04.2022
1. Vă felicităm pentru modul în care ați organizat activitatea noastră aici. Apreciem foarte mult
explicațiile ghidului de la camera întunecată. I-a fascinat pe copii și pe profesori. Rămânem cu
”parfumul” experienței noastre! Vă mulțumim! Succes în continuare întregii echipe! (Școala
Gimnazială ”Profesor Nicolae Simache”)
2. Colegiul Cuza, Ploiești, vă mulțumește pentru toate experimentele, pentru indicațiile oferite,
profesionalismul și implicarea. Spor în activitățile viitoare!!!
3. Școala Gimnazială ”Gh. Țițeica” din Craiova vă mulțumește pentru informațiile oferite,
profesionalismul dumneavoastră și dăruirea. Copiii s-au simțit foarte bine și au fost foarte
impresionați de tot ce au văzut.

4. Impresionant și foarte bine realizat spectacolul din camera întunecată. Profesionalism și
adaptare perfectă la vârsta copiilor. Excelent! (Cioca Raluca)
5. Fascinant! Toate experimentele sunt impresionante. Ghidul vostru povestește foarte bine
informația complicată din domeniul fizicii, la nivelul copiilor de clasa a V-a. Este foarte bine
pregătit, amuzant și știe să intrețină atenția copiilor. Mii de mulțumiri. (diriginte Rodica Soare,
Școala Gimnazială ”Al. I, Cuza”, sector 3 București)

18.04.2022
1. Foarte interesantă și educativă prezentarea, în mod deosebit la camera
întunecată. Mulțumim ghidului pentru răbdare și timp. (Sasha)

19.04.2022
1. Am aflat mai multe din prezentarea ghidului decât în toți anii de școală
la fizică. Ce bine ar fi fost dacă ați fi existat și atunci. Mulțumim mult!!!

20.04.2022
1. Foarte frumos! Ne-a plăcut și mai venim.
2. Mie mi s-a părut interesant și cel mai mult mi-a plăcut racheta
(Alexandra Dobre)

21.04.2022
1. A fost o experiență minunată. Copiii au fost încântați, chiar și cei mai
mici, de 5 ani. Personalul foarte prietenos și de aceea cu siguranță vom
reveni cu drag! (Geaina)
2. Foarte frumos prezentat pe înțelesul copiilor. Băiețelul meu în vârstă de
8 ani ascultă și descoperă cu mult interes diferitele experimente de mai de
două ore. Mulțumim ghidului și întregului personal pentru răbdare,
pasiunea cu care explică și atenția pe care o acordă tuturor copiilor și nu
mai puțin părinților. O experiență și bucurie pentru toate vârstele.
Mulțumim! (Robert și Simona Schor)
3. Mie mi-a plăcut azi când am mers cu bicicleta, când am vorbit despre
electricitate și când mi s-a spus povestea despre Munchausen! (Robert)

22.04.2022
1. Prima vizită la Casa Experimentelor ne-a impresionat foarte
mult. Excelente explicații, experimente practice, pasiune și
adaptare la cei mici. Mulțumim și cu siguranță vom reveni curând!
(Monica și Sebastian)

27.04.2022
1. Mulțumim frumos pentru toată prezentarea, Copiii, dar și adulții au
fost WOW!!!
2. Experimente deosebite, oameni minunați. Vom reveni cu plăcere.
(L.T.E Celupire)
3. Ne-a impresionant ”sala întunecată”!! Si am plecat cu mai multe
noțiuni despre curentul electric decât am învățat la școală! Am iubit
invenția lui Tesla! (Radu și Emilia, Brașov)

28.04.2022
1. Foarte interesant și educativ în același timp. Felicitări! (Ionescu S. Babadag)

2. Foarte frumos și interesant! (Babadag)
3. Vă mulțumim pentru lucururile pe care ni le-ați oferit să le încercăm. Vă mulțumesc!
4. Chiar dacă sunt pentru prima dată aici, a fost fascinant de frumos și nu voi ezita să mai vin aici.

29.04.2022
1. A fost foarte frumos și interesant. Am primit multe informații utile. Sper să
mai vizitez acest loc. ☺
2. A fost inteligent și util. (Radu)
3. Vă mulțumim! A fost minunat, mai ales pentru copii. Cu siguranță vom
reveni! (Laurențiu S.)
4. Mi-a plăcut toată recuzita Casei. Ghidul a explicat foarte frumos, iar
ospitalitatea voastră a fost nemaipomenită. Sper să mai vin aici! Vă mulțumim!!
(Miruna S.)
5. Mi-a plăcut foarte mult! (Ioana S.)
6. Foarte interesant! Merită văzut la orice vârstă deoarece explicațiile sunt pe

înțelesul tuturor! ☺ Multe experimente despre fizică, optică, perspectivă.
7. Extrem de educativ și fascinant spectacolul cu bobina Tesla. Vom mai reveni
cu siguranță! Mulțumim!

