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Voi… despre noi 

Volumul  5



02.05.2022

05.05.2022

1. O zi magică, mai venim 100%. Vraja jucăriilor recomandă super 

Casa Experimentelor. Mulțumim!

1. Ne-a plăcut foarte mult! (Diana, Adrian, Victor și Ovidiu)

2. Foarte frumos și interesant! (Alex, Mihaela și Dan)

3. Foarte frumos și ghidul incredibil de bun și plăcut. Mulțumim mult!



06.05.2022

1. Momente minunate alături de dvs. (Constanța 2022)

07.05.2022

1. Mulțumim foarte mult! Copiii s-au distrat și au învățat 

foarte multe! Vom repeta experiența!

08.05.2022

1. Copiii au fost impresionați. Felicitări!

2. Un loc deosebit pentru o experiență! Vă mulțumim 

pentru un astfel de loc, ne-a plăcut foarte mult!



11.05.2022

1. Foarte bine organizat, explicațiile bine gândite. Ne-au instruit foarte bine (ISB)

2. Foarte frumos! Mulțumim ghidului pentru explicații. Mai venim.



13.05.2022

1. A fost super, mi-a plăcut mult.

2. Mi-a plăcut mult!

3. În ziua aceasta m-am distrat mult! A fost ca un 

paradis.

4. A fost minunat!

5. A fost un loc minunat 

6. Vă mulțumim! Am vizitat un loc minunat în care 

experimentul ne-a incitat și ne-a făcut să redevenim 

copii. Sigur vom mai reveni cu un grup de copii. 

(Cadrele didactice din Oltenița)



15.05.2022

1. O prezentare foarte, foarte frumoasă!! O experiență frumoasă 

atât pentru copii cât și pentru părinți. Mulțumim ☺

16.05.2022

1. A fost o vizită extraordinar de plăcută. Am fost plăcut impresionați, și 

cei mari, și cei mici, de explicațiile primite și de demonstrațiile făcute 

cu maximă grijă și cu profesionalism, cu dăruire. Vă mulțumim mult 

pentru o asemenea experiență de neuitat.

18.05.2022

1. A fost o vizită foarte interesantă, din care copiii au învățat 

lucruri despre viața reală. Vom reveni cu siguranță. Vă mulțumim! 

(Școala Gimnazială Aletheea)



20.05.2022

1. A fost o experiență minunată! Astăzi m-am distrat foarte mult la 

Casa Experimentelor!!! ☺

2. A fost minunat. Mulțumesc!!!

21.05.2022

1. Super fain! Copiii s-au distrat foarte bine! Mulțumim! (Școala 2 Jilava)

2. Mulțumim frumos pentru găzduire zilei de naștere a fetiței mele Ana-Maria. 

Totul a fost la superlativ. Mulțumim personalului implicat în activitățile 

desfășurate pe parcursul cel 3 ore. (Mihaela)

3. Vă mulțumim pentru experimentele frumoase pe care le-ați făcut pentru 
noi! Mult succes în continuare. (Sara Păun)



22.05.2022

1. Ne-a plăcut foarte mult, mulțumim pentru experiență.

2. Această experiență a fost foarte interesantă și mi-a plăcut foarte mult. 

Vă mulțumesc!

24.05.2022

1. A fost neașteptat de captivant și frumos, iar fetița a fost 

foarte încântată. Mulțumim! (Alesia B)

25.05.2022

1. Mulțumim pentru tot! A fost minunat. (Andreea și Maya)



26.05.2022

1. O experiență extraordinară. Mulțumim frumos. (Liceul Teoretic ”M. Kogălniceanu„ Constanța)

2. Ne-am simțit foarte bine! Ghidul ne-a încântat cu prezentarea sa! Mulțumim! (Școala 

Gimnazială Spectrum, Constanța)

3. Minunate clipe! Ghidul este grozav! (Școala Gimnazială Spectrum, Constanța)



27.05.2022

1. Vă mulțumim pentru deosebitele experimente și lecții! Prezentările impresionante 

au oferit copiilor mai multe cunoștințe decât 1 an de studiu la Științe.

2. Cel mai interesant loc pentru copii unde distracția se îmbină cu educația. 

Mulțumim pentru găzduire.

30.05.2022

1. Vă mulțumim pentru dăruire, ne-a făcut o enormă plăcere să vă ascultăm 

și să învățăm lucruri noi (copii și părinți). Vom reveni cu siguranță, nu am 

apucat să experimentăm tot. (cu drag de la Cluj)

2. Ne-am simțit foarte bine aici. Spectacolul de lumini a fost foarte interesant 

și educativ, iar ghidul a fost foarte prietenos și interactiv. Vă dorim mult 

succes și pe viitor.



31.05.2022

1. Mulțumim frumos pentru primire, copiii au fost foarte încântați 

de experimentele și de explicațiile primite de la personalul de aici. 

A fost o experiență care le va râmâne mult timp de acum încolo! 

Mult succes vă dorim! (Școala Gimnazială nr. Mangalia)

2. Mulțumesc pentru tot. A fost foarte frumos! Mie mi-a plăcut cel 

mai mult Globul cu plasmă. (Alex)

3. Mie mi-a plăcut totul!! (Ayana)

4. Mulțumim pentru experimentele prezentate. Rar avem ocazia 

să manipulăm obiecte și să înțelegem știința, văzând și făcând. 

Vă doresc mulți pitici bucuroși și curioși! (Monica Enache)


