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01.05.2019
1. Mi-a plăcut foarte mult producerea energiei cu bicicleta. (Ana, Sibiu)
2. Mie mi-au plăcut Bicicleta, Racheta, norişorii cu magnet, Bila cu vârtej. (Sofia, 9 ani, Brăila)
3. Mie mi-a plăcut totul! (Antonia)
4. Mi-a placut! (Cătă)
5. Nice!

☺

02.05.2019
1. Copiii de la After School Panda s-au simţit foarte bine, s-au distrat, au învăţat lucruri
noi, au experimentat… A fost minunat! Vă mulţumim!
2. A fost foarte interesantă vizita iar personalul foarte pregătit şi binevoitor. Vă mulţumim!
3. Ne-a plăcut mult! Timp de calitate petrecut împreună! (Fam. Neda)
4. Ne-am simţit suuuperrr!

(Fam. Vîrlan)

03.05.2019

1. O experienţă extraordinară la final de vacanţă! Felicitări! Mulţumim! (Rareş, Anca & Vali)
2. A fost o experienţă nouă şi frumoasă. Multe lucruri utile pentru copii. Am fost captivaţi.
Sperăm să mai revenim. (Silică şi Andrei)

04.05.2019
1. Superrr!!! Experienţă frumoasă, recomandăm şi altora!

05.05.2019
1. A fost minunat!! Cel mai tare lucru pentru mine a fost Racheta! (Gelena)

09.05.2019
1. We had a fantastic time. Fascinating experiments! Thank you guide and all
the staff for your help for the two hours! It was very interesting. The staff was
very helpful and nice to talk to! I loved it! ☺

11.05.2019
1. Ne-a plăcut foarte mult experienţa la „Casa Experimentelor". „Patul
Fakirului" este foarte interesant. Am învăţat foarte multe lucruri noi şi ne-am
amuzat în acelaşi timp. (Andrei, 9 ani şi Mara, 5 ani)
2. O experienţă distractivă şi educativă. Experimente interactive foarte
stimulante şi pe înţelesul oricui. Recomand cu drag! (Oly, Paty şi Remus)

12.05.2019
1. A fost nemaipomenit. Mie cel mai mult mi-a plăcut Bobina Tesla.

(Andrei, 9 ani)

14.05.2019

1. Vă mulţumim!!! A fost neaşteptat de atrăgător pentru copii!!! Felicitări, sunt sigură că vor reveni cu drag!
(Şcoala Luceafărul)
2. O experienţă minunată! Sperăm peste ani, să-şi aducă aminte copiii! Mulţumim! (Liceul Teoretic “Traian”,
Constanţa)

15.05.2019
1. A fost frumos, experienţele au fost distractive!
2. A fost minunat, data viitoare vin cu familia. (Tudor Alina)
3. Este a doua oară când vin şi nu am fost dezamăgit. Mai vin. Weekend plăcut! ☺ (Dragomir Antonio)
4. O activitate foarte interesantă şi captivantă pentru elevii claselor V-VIII. O recomand cu plăcere tuturor şcolilor.
Mulţumim personalului. (Şcoala Gimnazială nr.41, sector 2, Bucureşti, Prof. biologie Cristina Dănilă)

16.05.2019
1. Copiii s-au distrat şi au descoperit lucruri interesante. Învăţarea prin descoperire şi experimentele, i-au ajutat
să descopere fenomene noi. Vă mulţumim!

17.05.2019
1. Un loc minunat, atractiv, unde copiii au avut de învăţat…

19.05.2019
1. Mi-a plăcut foarte mult!
2. Mie mi-a plăcut foarte mult şi am învăţat multe. A fost minunat. (Tudor)

20.05.2019
1. Deosebit însă…- ar trebui să avem ghid, prof. coordonatori nu cunosc experimentele, Regulamentul - ar
trebui prezentat de către gazde. (n.n.: Conceptul Casei Experimentelor este tocmai descoperirea cu ajutorul
fișelor, a fiecărui exponat. Acestea trebuie citite de fiecare copil/însoțitor și apoi experimentat. De
asemenea, exponatele sunt intuitive și multe dintre ele pot fi experimentate chiar și fără lecturarea
instrucțiunilor. Regulamentul trebuie citit înainte de vizita la Casa Experimentelor pe website-ul nostru
www.casaexperimentelor.ro)
2. Personalul - la superlativ! Nota 20 (douăzeci). Au făcut copiii să înţeleagă!!!
3. Mi-a plăcut cel mai mult „Patul cu cuie" .

♥ (Cami)

21.05.2019
1. A fost o experienţă unică la Casa Experimentelor! Organizarea excelentă, workshop extraordinar realizat
de d-na ghid, o persoană cu mult suflet şi cu drag de copii! Vom reveni curând! (Prof. Veronica Ionescu,
Grup ERASMUS+, MORENI, DÂMBOVIŢA)

24.05.2019

1. Mi-a plăcut la Casa Experimentelor!
2. A fost impresionant.

♥♥ (Sofia, 6 ani)

♥ (Damaris)
25.05.2019

1. Patul Fakirului a fost super tare. Racheta a fost minunată. Tablourile au fost minunate. Totul este
extraordinar!!! (Elisa, 8 ani)
2. Mi-au plăcut foarte mult toate exponatele şi aş vrea să mai vin. (Andra, 10 ani, Sara, 9 ani)

26.05.2019
1. Extraordinar, mai vin şi data viitoare. ☺ (Sabin,11 ani)
2. Cele mai tari au fost „Patul Fakirului" şi „Ochelarii". Abia aştept să vin din nou. ☺
(Raul, 10 ani)
3. Vreau să spun că mie mi-a plăcut cel mai mult Pianul şi o să mai vin. (Petre, 10 ani)
4. Mi-a plăcut foarte mult acest loc şi sper că la anul voi putea reveni! (Brânzea
Francesca Maria, 9 ani, Constanţa, clasa a II-a C)
5. Mi-a plăcut la nebunie locul; te distrează şi, în acelaşi timp, te face să înţelegi noţiuni
teoretice importante. (Clasa VII C, Alma, 14 ani)
6. Mi-a plăcut „Patul cu cuie". (Iulia, 9 ani, Miruna, 10 ani)
7. Mi-a plăcut Tesla. (Andrei, am 10 ani)

26.05.2019 - continuare
8. Mi-a plăcut „Cabina cu umbre". (Adina, 10 ani)
9. Mi-a plăcut „Generatorul cu pedale". (Eduard, 10 ani)
10. Am fost foarte încântat de „Bicicleta" care activa diverse. (Albert, am 10
ani)
11. Mi-au plăcut toate experimentele! Sper să mai vin! (Vlad, aproape 10
ani)
12. Am fost uimit de tot ce e aici! Sper să se mai adauge lucruri! (Dragoş,
aproape 10 ani)
13. Cel mai mult mi-a plăcut „Cabina cu umbre"! Sper să se mai adauge
ceva nou! (Bianca, am 10 ani)

14. Sunt Maia, am 10 ani şi cel mai mult mi-a plăcut Bicicleta care alimenta
lumina. De-abia aştept să mai vin!

26.05.2019 - continuare

15. Alexis şi am aproape 10 ani, cel mai mult mi-a plăcut „Generatorul electric".
16. Mi-a plăcut cel mai mult Bobina Tesla. (Alexandru şi am 13 ani)

17. Eu sunt Maria şi mie mi-a plăcut Experimentul cu plasma.
18. Mi-a plăcut tot ce am găsit aici. Sper să mai vin (Gabriel)
19. Este un loc de unde poţi învăţa foarte multe lucruri interesante. Cel mai super
loc!

♥. Este un loc impresionant! Mulţumim!

20. Ne-am simţit foarte bine, am descoperit lucruri noi! FELICITĂRI!!
21. Mulţumim pentru astfel de locuri unde putem să ne jucăm învăţând, să
gândim şi legi care guvernează natura. Succes pe mai departe. (Mugurel A)

27.05.2019
1. Mulţumiri pentru toate lucrurile pe care le-am învăţat azi. A fost super! Cea mai frumoasă experienţă!
(Clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială nr.128)
2. A fost foarte mult. Toate experimentele au fost interesante, mai ales cele electrice. Mulţumim şi
ghizilor pentru răbdare.
1. A fost superb.

29.05.2019

2. M-am distrat.
3. Mi-a plăcut mult şi a fost interesant.
4. A fost foarte frumos şi am învăţat lucruri noi care cred că mă vor ajuta în viitor. (Sophia, 12 ani)
5. A fost foarte interesant. (Andra, 11 ani)
6. Este un loc foarte interesant de unde am învăţat lucruri noi şi interesante. (Bianca,11 ani)
7. Foarte interesant pentru elevi şi pentru mine, ca însoţitor. Unele experimente au uimit.

30.05.2019
1. Foarte interesant pentru elevi cât şi pentru noi, adulţii. Mulţumim din suflet d-nei ghid, un om deosebit, care
a reuşit să înţeleagă cerinţele noastre şi de-altfel a mediat neînţelegerile apărute între grupul nostru şi unul
din angajaţii dumneavoastră. Mulţumim. (Dana)
2. Interesante experimente. Mulţumim pentru prezentare. Consider că preţul este unul prea mare iar cadrele
didactice trebuie să plătească. Copilul cu handicap pus să plătească. (Înv. Avram) – n.n.: Am modificat tarifele
astfel încât cadrele didactice nu mai plătesc intrarea. Pentru copiii în situații speciale avem o campanie, în
care într-o zi din fiecare lună, au accesul gratuit.

31.05.2019
1. Super distractiv! (Andreea, 10 ani)

