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04.01.2018

1. O experienţă care nu trebuie ratată.

2. Foarte frumos! Este o experienţă de neuitat!

3. Cel mai mult mi-a plăcut Tesla. Nu trebuie ratată.

05.01.2018

1. A fost o aventură excelentă! (Ruxandra)



06.01.2018

1. „Casa Experimentelor” reușește să aducă în atenția vizitatorilor, în special a 

copiilor, lumea științifică, într-un mod jucăuș şi unic. Felicitări!

2. „Grădinița nr.276”, vă mulțumește pentru clipele petrecute aici! La mulţi ani şi un 

An nou plin de realizări!

3. O experienţă minunata! Domnul ghid chiar are răbdare cu copiii la workshop-ul

de artificii. Mulţumim. (Cătălina)

4. La mulţi ani, Casa Experimentelor!!! La cât mai mulţi ani înainte! Foarte tare 

Traseul încurcat, Camera foto şi Tesla. Pentru prima dată, dar, cu siguranţă, mai 

revenim!!! Mulţumim!!! (Ştefan Popescu)

5. La mulţi ani, Casa Experimentelor. Ne-a plăcut foarte mult. Mulţumim. (Radu, 

Dani şi Emil)



06.01.2018 - continuare

6. Cel mai mult mi-a plăcut mașina de umbre și totul. (Andrei, 7 ani, David, 7 ani)

7. O lecție interactivă nemaipomenită. Personal super! (Liliana, 4 ani)

8. Felicitări! Un loc super interesant. (Bianca, 9 ani, București)

9. Minunat. Ne-a plăcut foarte mult. Mulţumim. (Theo 6 ani, Merry 8 ani şi Nicolae 42 ani, București)

10. Mie mi-a plăcut cel mai mult experimentul cu Bobina Tesla. Mulţumim. (Ionuț, 8 ani, București)

11. Mie mi-a plăcut tot. A  fost foarte distractiv şi am învățat multe! (Alex, 11 ani, Craiova)

12. O idee foarte bună pentru amenajarea unui altfel de loc. Felicitări.

13. Mi-a plăcut mult.

14. Este foarte frumos.



06.01.2018 - continuare

15. Mie cel mai mult mi-a plăcut Camera întunecată.

16. La mulţi ani! (Mara Ioana)

17. A fost minunat aici. Aş vrea să mai vin! (Maria Roberta S.)

18.  Cel mai mult mi-a plăcut experimentul cu artificii. (Robert)

19. Mi-au plăcut cel mai mult Generatorul Van de Graaff care ridica părul în sus şi Patul cu cuie. 

(C. Daria, 12 ani, București)

20. Mi-a plăcut foarte mult jocul cu inteligență şi răbdare. (Andrei)

21. La mulţi ani! Vă mulțumim pentru momentele minunate! Foarte interactiv şi plăcut! Nota 10! 

(Oana şi Eliza)

22. Totul a fost foarte minunat!



06.01.2018 - continuare

23. Cel mai mult mi-au plăcut Fântâna dorinţelor şi Lupul, capra şi varza.

24. Preferatele mele au fost Bobina lui Tesla şi Cascada.

25. Mi-au plăcut cele cu Electricitate statică și Pendulul.

26. A fost foarte interesant şi aș vrea să vin de fiecare dată când am timp.

27. Generarea curentului electric prin pedalare mi s-a părut foarte instructiv şi

ușor de urmărit efectele pe panou.

28. Uau, ce amuzant este aici! Poţi să faci chestii pe care nu credeam că 

pot şi acum parcă mă simt o super vedetă care a terminat de participat la 

cel mai tare film science- fiction. Cel mai mult mi-a plăcut la prezentarea 

Bobinei Tesla şi când mi s-a ridicat părul. Super tare!!!



06.01.2018 - continuare

29. Ne-au plăcut foarte mult experimentele electrice şi luminoase! Mulţumim!

30. Mi-a plăcut foarte mult şi o să mai vin! ♥ (Eva, 9 ani, din București)

31. A fost extraordinar! Nu am reușit să experimentăm totul, așa că vom reveni! 

Felicitări! (39 ani, Adriana)

32. Vizita a fost foarte educativă aici. Ne vom reîntoarce cât de curând şi vom 

recomanda şi altora! Felicitări personalului! (Familia Brăileanu, București)

33. Mulţumim frumos pentru 2 ore pline de experimente foarte interesante. (9 şi

12 ani, București)



07.01.2018

1. Activități instructive şi atractive. Un loc minunat pentru cei mai mici. Mulţumim. Sigur vom reveni.

2. Am 6 ani. Totul a fost minunat.

3. Locul perfect pentru joacă şi învățare. Rareș are 10 ani şi a fost fascinat de experimente. Aş zice 

ca l-am fi putut lăsa toată ziua aici, fără să se plictisească. (Andreea B.)

4. Mi-a plăcut când mi-a curentat părul! 

5. Mi-a plăcut Patul cu cuie. (Sofia, 7 ani)

6. Mie mi-a plăcut cel mai mult Patul cu țepi. (P. Eduard)

7. Mă numesc Ana şi am 10 ani. Cel mai mult mi-a plăcut Patul Fakirului. Acesta este un loc minunat 

şi de neuitat.

8. Cel mai mult mi-a plăcut Patul cu ace. A fost super!!! Voi mai veni! ♥ * (Maria)



07.01.2018 - continuare

9. Bună, sunt Alessia, mie mi-a plăcut Fântâna dorințelor şi Generatorul cu pedale. Nu am 

mai văzut așa ceva niciodată. (București, Alessia)

10. Eu sunt Mara, am 8 ani. A fost super interesant.

11. Bună, sunt Sabina şi mie mi-au plăcut cel mai mult Bila care iți ridică părul şi

Generatorul cu pedale dar şi celelalte au fost foarte interesante şi e prima dată când văd 

asemenea experimente. Cu drag, Sabina, 9 ani

12. O zi minunată, plină de experimente şi voie bună.

13. Sunt Andreea şi astăzi mi-a plăcut mai mult Bila cu electricitate, pentru că a fost o 

senzație neobișnuită! Cu drag, Andreea.

14. Îmi place Racheta. Cu drag, mulțumesc. ♥ (Carina)



10.01.2018

1. Un loc minunat, unde vom reveni cu siguranţă, pentru că ne place foarte mult atunci când 

învățăm jucându-ne. (Oana, București, Ioana 11 ani, Tudor 9 ani, Petru 5 ani)

2.. Mi-a plăcut foarte mult Bicicleta cu dinam. Mulțumesc!!! (Vlad)

3. Cel mai mult mi-a plăcut Pianul. (Raisa, 7 ani)

4. Mi-au plăcut foarte mult cele cu inteligență şi răbdare, îmi pun mintea la contribuție. Mi-au 

plăcut Diapazonul uriaș, Tubul cu pilitura de fier şi Magneții, Pendulul. Foarte interesant, mai 

vin. ☺ (Ana-Maria, 16 ani)

5. Mi-au plăcut experimentele: „Traseul încurcat”, „Stereo”, şi „Inteligență şi răbdare”. 

Preferatul meu a fost „Traseul încurcat”. Am avut o experienţă minunată aici şi mi-a plăcut 

mult. (Matei, 11 ani)



10.01.2018 - continuare

6. Mă așteptam la 3-4 camere cu experimente mai multe pe partea electrică şi

magnetică. Cel mai mult mi-a plăcut Diapazonul. (Dan, 46 ani)

7. A fost minunat şi extraordinar! Mi-a plăcut mult! (Călina, 8 ani)

8. A fost un loc din care am învățat multe. Eu sunt Andrei şi am 9 ani.

9. Mi-a plăcut foarte mult Racheta care te duce în spațiu. (Vlad Andrei)

10. Mi-a plăcut cel mai mult Camera întunecată. (Alex, 9 ani)

11. Mi-a plăcut acest loc foarte mult! Este foarte interesant! Sper să mai vin! Ghidul 

mi-a explicat toate aceste lucruri grozave! (Alexia, București, 10 ani)



11.01.2018

1. Excelent! Succes în continuare. (Buzău)

2. Mi-a plăcut foarte mult, a fost distractiv şi foarte interesant. Cel mai mult mi-a plăcut 

experimentul cu curentul electric ce mi-a ridicat părul. (Bianca Tăicuță, 12 ani, București)

3. A fost o zi minunată, super experimente, un ghid extrem de pregătit care a făcut un 

grup de copii să fie foarte atenți. Nimic de schimbat. (B. Marinela)

4. A fost o zi superbă, foarte interesantă, iar, cu ajutorul ghidului am avut parte de o nouă 

coafură. Mulţumim. (Alina T., București)

5. Cel mai super şi atractiv experiment a fost cel în care părul ni s-a ridicat în cap. A fost 

o zi super! ♥ (Maria B., București)



11.01.2018 - continuare

6. Totul a fost superb, mie mi-a plăcut cel mai mult Titirezul zburător, dar cel mai tare 

este ghidul, face toți banii, are multa răbdare cu copiii. (Brătulescu Lucreția)

7. A fost foarte frumos şi interesant. (Enache Matei, 10 ani, București)

8. O să mai venim. (Luca, Enache Maia, 8 ani, București)

9. Foarte frumos şi interesant. Personalul are răbdare.

10. Ne-au plăcut magneții, umbrele, prezentarea Tesla, momente simpatice cu copiii 

şi descoperirea de lucruri noi. Mulţumim.

11. Super experienţă. Felicitări ghidului nostru. Se vede pasiunea. Mulţumim! (Adela)



12.01.2018

1. A fost minunat. Voi veni cu copiii. Ghidul a prezentat într-un mod 

foarte ușor de înțeles. Mulțumesc! (Simona)

2. A fost foarte interesant! Ghidul ne-a prezentat totul atât de simplu dar 

foarte amănunțit! A fost o experienţă de neuitat! (Perșa Tudor)

3. Mie mi-a plăcut Bicicleta, mi-a mai plăcut şi Pianul. (Tudor din 

București, 7 ani şi 9 luni)

4. Foarte frumos! Mi-a plăcut în special „Bobina Tesla”. A mai fost 

interesantă şi senzația aceea când ți se ridica părul. ☺



12.01.2018 - continuare

5. Patul Fakirului a fost minunat!

6. Mie mi-a plăcut foarte mult Bicicleta.

7. Mulţumim! Vom reveni şi cu prietenii!!

8. Mi-au plăcut Bobina Tesla, Contrabasul muzical, 

Plasma. Copilul a fost extrem de încântat de Rachetă, 

Bicicleta electrică, Pompa cu bule şi Geanta buclucașă. 

Un loc captivant! Cu siguranţă vom reveni!

9. Foarte interesante experimentele! Sigur vom reveni!



13.01.2018

1. Experienţă de neuitat, pentru cei mici şi pentru cei mari!!!

2. Experienţă frumoasă, copiii foarte încântați. Cu siguranţă vom reveni.

3. Un loc foarte interactiv şi educativ pentru toate vârstele. De apreciat 

faptul că există explicaţii pentru fiecare exponat din care poţi învăța foarte 

multe lucruri interesante. Cu siguranţă vom recomanda locul şi altor 

persoane. Mulţumim! ☺



14.01.2018

1. Foarte interesante experimentele. Un loc în care vom reveni! Felicitări! ☺

2. Foarte frumos! Felicitări! (Mihai şi Gabriela)

15.01.2018

1. Mie mi-a plăcut experimentul Tesla. (Maria Neamțu, București)

2. Acest loc este ingenios şi plin de farmec. Mie mi-a plăcut 

experimentul Tesla şi aparatul de fotografiat umbre! (Smaranda C.)

16.01.2018

1. Ȋmi place fiindcă mă învaţă lucruri interesante. (Alexandra Mazăre, 6 ani, 

Constanţa)



20.01.2018

1. Foarte interesant pentru copii, dar şi pentru părinți. Tesla a fost un experiment foarte interesant 

pentru copii. (Melinte)

2. Foarte util, atractiv şi interactiv. Felicitări pentru concept! (Buzău, Colegiul Național „B.P. Hașdeu”, 

clasa a V-a)

3. Foarte, foarte interesant, chiar şi pentru adulţi. Felicitări sincere! (4 adulţi şi un copil de 8 ani)

4. Felicitări. O inițiativă excelentă şi folositoare pentru cei din şcoală şi liceu. Ar trebui extinsă.

5. Foarte, foarte interesant! O super experienţă științifică! (Andreea)



21.01.2018

1. Super interesant. Cel mai mult mi-au plăcut plasmele şi experimentul Tesla. (Andrei, Găești)

2. Felicitări! Mulţumim ghidului pentru explicaţiile şi informațiile oferite despre experimentele 

de aici. Vom reveni cu drag! (Liliana, Găești)

3. Felicitări! Foarte frumos şi interesant! Ghidul este foarte amabil şi înțelegător mai ales cu 

copiii. Mulţumim pentru informațiile oferite! Cu siguranţă vom reveni! (Familia S. din Galați)

4. Ne-a plăcut şi mai venim (Tudor, 6 ani)

5. Mie mi-a plăcut experimentul cu Bule. (Eva,8 ani)



21.01.2018 - continuare

6. Invenția mea preferată a fost Generatorul Van de Graaff şi Patul Fakirului. (Selena)

7. Invenția mea preferată este Generatorul Van de Graaff. (Ioana)

8. Invenția mea preferată este Patul cu cuie. Mai venim! ♥ (Ana, 10 ani, București)

9. Mi-a plăcut Bicicleta. (Vlad, 7 ani, București)

10. Felicitări, foarte educativ! Mulţumim ghidului pentru răbdarea cu copiii! Revenim cu 

siguranţă! (Mădălina, București)

11. Felicitări pentru idee. (Cătălina)

12. Mulţumim ghidului pentru explicaţii, şi pentru aducerea acestor idei în țară. (Iulian)



21.01.2018 - continuare

13. M-am bucurat ca un copil de fiecare experiment. Ȋmi place libertatea de a 

descoperi exponatele şi legile ştiinţifice din spatele lor şi faptul ca mi-am pus 

mintea la treabă. ☺ (Andreea, Iași)

14. Un mod plăcut şi distractiv de a petrece duminica. P.S.1: Mi-a plăcut maxim 

cum s-a bucurat Andreea ca un copil. P.S.2: Un mod interesant de a scoate la 

suprafață copilul din noi. Mulţumim!

15. Ne-a plăcut totul foarte mult, mai ales invențiile şi modul în care au fost 

prezentate. Mulţumim!

16. Felicitări! Este foarte interesant şi educativ! Aveți un ghid excelent care 

explică foarte bine. Bravo pentru inițiativă! (Alina Popa)



21.01.2018 - continuare

17. O experienţă unică, educativă, copiii au fost foarte încântați, iar adulții au retrăit experimentele 

din laboratoarele de fizică. Este un loc interesant de promovat pentru săptămâna „Şcoala Altfel”. 

Mulţumesc! (Ștefania Dinu, Ana Dinu, 6 ani)

18. Când o să creștem mai mari mai venim, că ne-a plăcut, chiar şi nouă, celor mici, de 3 ani. ☺

Mulţumim! (Maya)

19. Foarte interesante experimentele cu electricitate şi plasmă, de asemenea, iluziile optice. O 

experienţă interesantă. Mulţumim!



22.01.2018

1. Mi-a plăcut Patul Fakirului. (Robert, 9 ani, București)

2. Mi-a plăcut Fântâna dorinţelor. (Irina, 9 ani, București)

3. Mi-au plăcut Picturile (n.n. Iluziile Optice). (Maya, 9 ani, București)



24.01.2018

1. Ne-a plăcut zona cu poze colorate, fulgerul, spirala, undele care făceau forme, ochelarii virtuali, 

pianul, ciclonul, bicicleta, baloanele în ulei, scripetele. Ce ați fi vrut să fie? - Experimente chimice 

făcute de noi. (Clasa a VII-a şi a VIII-a, Centrul de plasament Voluntari)

2. Un loc unde vom reveni cu plăcere şi drag de a experimenta şi învăța şi mai ales a ne distra. 

Mulţumim! (Andreea, Costi şi Tudor C.)

3. Prezentare interesantă, exponate alese pentru ajutorul copiilor în a înțelege fenomene fizice şi

chimice, implicare personal. (Clasa a VII-a E)

4. Foarte interesant şi educativ. Felicitări!!!



24.01.2018 - continuare

5. A fost interesant, distractiv, şi educativ. (Maria, 9 ani)

6. A fost foarte interesant! Toate mi-au plăcut! ☺ (Carmen, 9 ani)

7. Foarte frumos! ☺ (Iarina, 11 ani)

8. Mi-a plăcut foarte mult Patul cu cuie. (Tudor, 7 ani)

9. Ne-am simțit foarte bine în familie, e un loc perfect pentru copii: joacă şi cultură generală. Angajați 

drăguți, pregătiți, amabili. Sugestii: - Mai multă promovare în media. E păcat să nu ajungă mai mulți părinți 

aici. Vârtejul ne-a plăcut foarte mult. (Părinți +2 copii)

10. Excelent! Ne-am simțit foarte bine şi am învățat foarte multe lucruri interesante. (Irina, Ramona, Alex)



24.01.2018 - continuare

11. Interesante experimentele din Camera obscură. (9 ani & 11 ani)

12. Foarte interesant pentru adulții care însoțesc copiii. (Raluca, 40 ani)

13. Mi-a plăcut foarte mult. (Dănuț, 9 ani)

14. Mi-a plăcut. (David, 5 ani)

15. Mi-a plăcut electricitatea. (Mihnea & Ani)

16. Mi-a plăcut electricitatea. (Alexandra, 9 ani)

17. Cel mai mult mi-a plăcut Garderoba sunetelor. (Ioana, 12 ani)

18. Mi-au plăcut Bule şi electricitatea. (Ștefan, 7 ani)



25.01.2018

1. Mulţumim. Foarte interesant, educativ, de revăzut. (Doru Vlad)

1. Locul 1: Generator cu pedale; locul 2: Racheta cu scripeți; locul 3: 

Generator Van de Graaff

26.01.2018



27.01.2018

1. Mi-a plăcut Foto cu umbre. (Ana Iris. B.)

2. Mi-au plăcut Glob cu plasmă, Generatorul Van de Graaff, Vortex cu apă, Globul care levita. 

3. Impresii: „+” Personal implicat;  „-” Spațiu restrâns. Dacă sunt multe persoane este foarte 

înghesuit. (Mihai & Silvia)

4. Chiar interesant, copiilor le-a plăcut foarte mult. (Brândușa)

5. Locul este minunat. Ne-au plăcut Racheta spre lună şi Generatorul de electricitate. (Eva)

6. M-am simțit foarte bine în acest loc deoarece oamenii care au fost pe sală mi-au oferit 

explicaţiile necesare într-un mod plăcut, chiar dacă uneori nu le-am cerut. Este un loc în care voi 

reveni cu drag alături de puștii mei de la şcoală. (Orban F.)

7. Racheta mi-a plăcut cel mai mult. (David M.)



28.01.2018

1. Impresionant! Vom reveni cu mult interes şi data viitoare. Chiar dacă 

am fost astăzi, cu siguranţă data viitoare nu ne vom plictisi, grație 

oamenilor frumoși ce își desfășoară activitatea aici! Deși suntem mici (3 

ani şi 6 ani), credem că drumul frumos spre știință, ne-a fost deschis 

astăzi! Mulţumim din suflet, pentru disponibilitatea extraordinară în 

prezentarea experimentelor! (Daniela Dragomanu) P.S. Bobina lui Tesla 

mi-a plăcut cel mai mult (Rareș, 5 ani)

2. Mulţumim, foarte interesant şi educativ. (Oana)

3. Minunat, exact ce este de dorit pentru a petrece timpul liber cu copiii! 

Echipa excelentă, plăcută, binevoitoare! Mulţumim! Revenim cu drag. 

(Doina)



28.01.2018 - continuare

4. Totul a fost foarte, foarte, foarte interesant, Pianul, Traseul încurcat, Racheta, Bicicleta 

au fost însă, preferatele noastre. Mulţumim şi pentru prezentările deosebite. (Ale & Anne)

5. Totul a fost foarte interesant. (Cătălin, Maria, București)

6. A fost fantastic! Si foarte educativ! (Alina, București)

7. Educativ, instructiv, antrenant! (Alina, București)

8. Ne-am simțit foarte bine, este un loc educativ şi, în același timp, distractiv. Cu siguranţă

vom reveni. Mulţumim.

9. Ne-am distrat experimentând şi amintindu-ne principiile fizice învățate la şcoală. Foarte 

distractiv! (Camelia)

10. A fost foarte interesant. Experimentele sunt reușite (în special prezentarea din camera a 

doua) şi educative. Sper să vă extindeți. Vom mai reveni şi vom îndemna şi pe alţii! 

Mulţumim! (Dan)



29.01.2018

1. A fost foarte interesant. Copiii au fost entuziasmați, deși unii dintre ei au mai 

fost chiar şi de trei ori. Mulţumim mult! (Şcoala Step by Step, București)

2. Foarte interesant şi informatic, atât pentru adulţi cât şi pentru copil (4 ani). 

Personalul foarte amabil şi bine pregătit. Mulţumim. (Familia M.)



30.01.2018

1. Au fost niște ore plăcut petrecute, cu o grămadă de râsete împărțite şi

experiențe noi. Tot ce aș putea spune ca minus, ar fi spațiul de lucru redus pentru 

anumite activități. Ȋn rest, totul superb! (Bogdan, 15 ani, Călărași)

2. Mi-a plăcut super mult!! ☺ (Ştefi, 15 ani)

3. Jocul cu capra, varza şi lupul, pentru că era o barcă. ☺ (Robert, 5 ani)



31.01.2018

1. Am petrecut 2 ore interesante, am retrăit lecțiile de fizică, logică şi informatică, alături de 

elevii mei. Cred că este o idee foarte bună care trebuie multiplicată şi promovată în școlile 

bucureștene. (Mariana Ciobanu, profesor informatică la Şcoala Europeană)

2. Mi-a plăcut mult mașina Van de Graaff şi Bobina lui Tesla. Foarte frumos loc! (Andreea, 

București)


