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05.12.2021

1. Este locul perfect pentru copilașii interesați de lumea experimentelor. Au ocazia unică
să exploreze foarte multe experimente, inclusiv Bobina Tesla, care sunt fascinante și
unice în România. Personalul este foarte ok. Mulțumim. (Andrei Zamfirescu)

06.12.2021

1. Fiecare lucru a fost extraordinar. Cel mai mult mi-a plăcut ”Van de Graaff”;
și Liftul lui Munchausen!; și...totul! (Radu Enache)

09.12.2021
1. A fost minunat.
2. Mi-a plăcut foarte mult. (Ema, 7 ani)
3. Mi-a plăcut.
4. Mi-a plăcut foarte tare flugerul și Generatorul și
Bobinele. (Rareș, 8 ani)
5. A fost interesant. (Tudor)
6. Foarte bine. (Natalia, 10 ani, Rebeca, 8 ani)

11.12.2021
1. A fost o aniversare minunată!
2. O experiență unică, potrivită pentru copii de orice vârstă. (Martin
Alexandru și George)
3. Mie mi-a plăcut Racheta, Cabina foto, și mi-a plăcut ghidul. (Karina)
4. Ideea amenajării acestei Case a Experimentelor mi se pare
extraordinară. Atât din punct de vedere al adultului care a învățat fizica în
copilarie ”automat”, cât și a copilului meu, care s-a distrat și s-a bucurat să
descopere lucruri noi. Ghidului, deosebite mulțumiri pentru explicații și
implicare.
5. Ne-a plăcut foarte mult!

12.12.2021
1. Mulțumim cu recunoștință pentru promovarea științei! Reușiți să o faceți
accesibilă celor mici! Spor și inspirație în toate!
2. Impresionant. Ne vom întoarce peste un an pentru a compara percepțiile.
Mulțumim!

18.12.2021
1. Mie mi-a plăcut cel mai mult Patul de cuie dar toate exponatele sunt
interesante și interactive.

♥

14 ani

2. Mie mi-a plăcut totul și mai ales ultima sală. Înainte nu îmi plăceau
deloc științele și acum le ador! Mulțumesc Casa Experimentelor. (Eric)

19.12.2021
1. A fost o experiență minunată, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Am avut parte de o
demonstrație fabuloasă, și de răspunsuri la toate întrebările care ne-au trecut prin cap. Mulțumim!!!

22.12.2021
1. Mi-a plăcut sora Bobinei Tesla!!! (Beatrice, 7 ani)
2. Vom reveni cu mare plăcere!!!

♥

23.12.2021
1. A fost interesant și amuzant.
2. Multe chestii noi de descoperit!!!
3. Cool.
4. Au fost multe lucruri de învățat.

5. Copiii din clasa a 6-a de la ICHB, s-au bucurat de o
experiență unică, au fost curioși, și își doresc să revină curând.
6. Ne-a plăcut foarte foarte mult. Am petrecut un timp de calitate
cu familia, învățând lucruri interesante și jucându-ne prin aceste
experimente.

♥

Vom recomanda prietenilor!

28.12.2021
1. Ne-a plăcut foarte mult și dorim să revenim la workshop-ul cu ”Oamenii de
zăpadă!” Mulțumim pentru o vizită foarte bună! (Eva, 5 ani)

2. Ne-a plăcut foarte mult. Deopotrivă și copiilor și adulților. Cu siguranță
vom reveni! La mulți ani! (Monica și Andrei)
3. Mami, când mai venim aici? E concluzia unei vizite de 2 ore. Mult succes
în continuare! (Cezar Cristina, Cosmin)
4. Ne doream mult să ajungem la Casa Experimentelor pentru că este un loc
unde copiii pot ”pune” mâna pe exponate și lucra cu ele în voie. Amabilitatea
personalului este un lucru de remarcat; explicațiile din timpul prezentării din
Camera întunecată i-au impresionat pe copii. Ghidul este o comoară a
locului. (Familia Alexoae, Iași)

30.12.2021

1. A fost o experiență foarte educativă pentru fiul meu de 9 ani dar și pentru noi,
părinții. O activitate potrivită pentru o zi de vacanță. Mulțumim pentru implicare și
posibilitatea de a învăța într-un mod distractiv. (Ana, Claudiu și Victor, București)

