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02.02.2021
1. Mi-au plăcut Bobina Tesla şi Vârtejul. E un loc foarte frumos.
2. Vă mulţumim pentru cum aţi explicat, lucruri foarte interesante şi
captivante. Revenim cu drag.♥

3. Copiii de la Şcoala Socială Sportivă, vă mulţumesc pentru această
experienţă unică.
„A fost cea mai tare experienţă” (Alina)
„Forţă şi curiozitate” (Edi)
Acest grup provine din medii defavorizate, însă m-a surprins că totuşi
că trei dintre ei, au donat cauzei dumneavoastră. Mulţumim!

02.02.2021 - continuare

4. A fost super! Am făcut toate lucrurile! Cel mai mult mi-a plăcut atunci când m-a hipnotizat
acea roată (n.n.: Cascada) şi acel Pian la care cânţi cu picioarele! O să mai vin!
5. A fost o experienţă plăcută şi distractivă. A fost amuzant.

☺

03.02.2021

6. A fost super! (Gerula, 6 ani)

7. A fost super interesant, mi-a plăcut foarte mult! (Erika, 8 ani)
8. Mi-a plăcut foarte mult, îmi pare rău că s-a terminat. Am învăţat
multe lucruri!

04.02.2021
1. Un lucru deosebit pentru dezvoltarea copiilor. Tot înainte! (Mircea Alexandru, 5 ani
+ tati, 52 ani)

2. Mi-a plăcut mult, am să invit şi alte persoane să vă viziteze. Vă mulţumesc.
(Rebeca, 7 ani)
3. Vă mulţumim pentru experienţă! Mai venim! Câmpul electromagnetic ne-a plăcut
cel mai mult. (Paula şi Ion)
4. Vă mulţumim frumos pentru experienţă! A fost super. Ne-am distrat, am învăţat şi
am trăit senzații interesante. Doamna Ghid (de la experimente) a fost super
profesionistă! (Adriana Trifu, mămica Mariei, 10 ani)

5. Mie mi-a plăcut mult experimentul cu Bule. (Theo, 9 ani)

05.02.2021

1. Felicitări! M-am simţit minunat aici. (Victor, 7 ani)

2. Vă mulţumim pentru experiența minunată alături de dumneavoastră. (Matei, 12 ani)
3. Experienţe minunate! (Zizi, 6 ani şi tata)

10.02.2021
1. E super. A fost fantastic.
2. E foarte tare, o să mai vin.♥

13.02.2021

1. Au fost cele mai interesante, experienţele din camera întunecată. (Maria, 5 ani)
2. Mi-a plăcut foarte mult. (Antonia Ioana, 7 ani)

14.02.2021

1. Interesant şi educativ. Mulţumim. (Elena Amalia, Edi)
2. Mi-au plăcut Globul cu plasmă, Patul Fakirului. (Răzvan)

17.02.2021
1. Muchas gracias por recibirnos en vuestra casa de experimentos. Los ninos y yo
estuvimos encantados y pasamos unas horas muy divertidas probando con todas las
maquinitas y juguetitos. Hay que notar la amabilidad del personal que nos atendio. Hasta
la proxima (Ramy, Pablo y Yria)

18.02.2021
1. Mulţumim mult pentru primire şi explicaţiile (dar şi demonstraţiile) foarte
interesante. Cel mai frumos mod de a petrece timpul cu copiii. (Alex şi David, 6 ani)
2. Mulţumim! Foarte interesant! (Raluca)

22.02.2021
1. Mi-au plăcut toate experimentele, super faine!!!

25.02.2021
1. Mulţumim pentru primire. Ne-am distrat! (Evelina + Bogdan)

27.02.2021
1. O primă impresie minunată. Personal amabil şi lucruri interesante de văzut.
Ne-am simțit bine şi vom reveni şi cu altă ocazie.
2. Mă bucur de tot ce am văzut chiar şi la 20 de ani. Minunat. (Cristian)
3. Pentru prima dată aici la Casa Experimentelor şi suntem foarte bucuroși că am
apucat să explorăm. Ne-a plăcut cel mai mult Bobina Tesla. (Silvia şi Dragoş)

28.02.2021
1. Un loc provocator, nu doar pentru copii, dar şi pentru părinţi! Mulţumim de găzduire. ♥ (Neagu-şorii)
2. Pentru copii curiozităţi, pentru părinţi aduceri aminte. Un loc extraordinar! Mulţumim!
3. Copilul a venit foarte plictisit, iar după ce a ajuns aici nu mai voia să plece. ☺ I-a plăcut foarte mult.
Am fost plăcut surprinse de activitățile realizate în camera întunecată! Mulţumim pentru experienţă! ♥
4. Mi-a plăcut Patul cu ţepi. ♥ (Alexie)

