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03.03.2021

1. Mie mi-a plăcut în camera de curent (n.n.: Camera întunecată). (Albert, 8 ani)
2. Elevii Școlii Gimnaziale IPSB au fost foarte încântaţi de ceea ce au descoperit la
Casa Experimentelor.
3. Casa Experimentelor este o altfel de Şcoală necesară tuturor, şi celor mici şi celor
mari! Vă mulţumim frumos! (Alina, Mihai, Horia şi Ilinca)

04.03.2021
1. Mulţumim mult! Excelent!

05.03.2021
1. Aici sunt cele mai bune experimente! (David, Emil, Ani)

13.03.2021
1. Lui Luca i-a plăcut cel mai mult exponatul cu bilele. O să revenim cu mare drag. (Luca, 4 ani)

14.03.2021
1. Foarte captivant pentru copii.
2. Lui Elif i-a plăcut experimentul Tesla. Vă mulţumim, sunteți
foarte drăguțe. (Elif, 9 ani)
3. Lui Alex i-au plăcut toate experimentele din camera
întunecată, iar eu am apreciat explicaţiile şi abilitățile doamnei
ghid de a li se adresa copiilor. I-a captivat şi ne-a explicat.
Felicitări! (Alex, 9 ani, şi mama)
4. A fost foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult camera
întunecată. (Anda, 7 ani)
5. Mie mi-a plăcut cel mai mult Racheta. Irinei i-au plăcut cel
mai mult experimentele palpabile, cele cu magneţi, dar şi
camera întunecată unde şi-a petrecut mult timp făcând umbre.
O să revenim cu siguranţă.

17.03.2021
1. Elevii clasei a-VI-a A, din Şcoala Gimnazială nr.56, au fost încântaţi de toate exponatele!
Cel mai mult le-au plăcut dispozitivele care produceau fulgere. Deși unii au mai fost la Casa
Experimentelor, au revenit cu plăcere. A fost o zi minunată, de neuitat! (Prof. D.)

18.03.2021
1. A fost foarte distractiv şi pentru mine şi pentru copil. Sigur mai venim în vizită.

19.03.2021
1. A fost o experienţă plăcută, nepotului i-a plăcut mult Bicicleta. (Răzvan, 5 ani şi 3 luni)
2. Elevii de la After-ul Legolas au avut astăzi, 19.03.2021, parte de experienţe inedite, minunat
prezentate, de acțiuni practice la fiecare exponat, cu nerăbdare şi nesaț parcurgând expoziția şi
revenind iar şi iar lângă acele exponate care le-au captat atenția. Au plecat încântaţi, cu multe
informaţii noi şi își doresc să revină. Mulţumim organizatorilor! Sunteți o echipă minunată şi vă
dorim mult succes în activitatea dumneavoastră. (Georgescu Roxana - coordonator grup)

20.03.2021

1. Foarte frumos.
2. Foarte interesant.
3. Amuzant şi distractiv.
4. Am învăţat lucruri noi.
5. Distractiv.
6. Plăcut şi distractiv.

7. Am venit să descoperim acest loc magic… de fapt, științific! Este spectaculos, necesar şi plin de
învăţăminte! Grupul mixt de la Fundația Inocenți, vă mulțumește pentru răbdare, sprijin, ghidaj şi implicare.
Împreună aducem schimbarea, şi asta e tot ce contează! (Echipa Fundației Inocenți: Andreea, Darius,
Ronaldo, Mihaela, Valentina, Anne Mary, Costin, Ionuţ, Alexandra, Simona, Elena, Vali şi mulţi alţii) ☺

22.03.2021

1. O experienţă interesantă, cel mai mult mi-a plăcut Bobina Tesla! (Daria, 11 ani)

2. O vizită absolut superbă, alături de copiii de la Step by step. Mulţumim pentru primirea
călduroasă!!! (Alexandra Stan)

23.03.2021

1. Ne-au plăcut foarte multe exponate, foarte greu de ales. Cel mai mult ne-au plăcut
Bicicleta care pornea ventilatorul, şi lui mami Globul cu plasmă. Mulţumim! (Tudor)
2. Foarte încântaţi de experimentele cu curent electric, în special Sfera cu plasmă.

27.03.2021
1. Cel mai mult ne-a plăcut Patul cu cuie (Patul Fakirului)
2. Mi-a plăcut tot ce am văzut
3. Mi-au plăcut ochelarii de văzut invers
4. Am fost foarte emoționat când m-am pus pe Patul cu cuie. (Antonio)
5. O experienţă foarte faină pentru copii, mai ales că au avut voie să
experimenteze tot ce au vrut”. (Corina)
6. Un loc extraordinar unde oameni cu pasiune explică copiilor lucruri
extraordinare. O experienţă minunată pe care o vom repeta curând!
(Nicoleta)

27.03.2021 - continuare

7. Este un loc minunat, în primul rând înveți şi afli lucruri noi. Te ajută să devii un mic om de
știință. Cred că mă voi face un om de știință, vă mulţumesc. Cel mai mult mi-a plăcut camera
întunecată. Pe curând! (Denisa)

8. Ne-a plăcut că este o expoziție interactivă, că am putut să ne jucăm împreună şi să învățăm.
Felicitări pentru expoziție, vă mulțumim!
9. Cel mai mult ne-au plăcut experimentele. Copiii au fost foarte impresionaţi şi nu au simţit cât
de repede a trecut timpul. (Mihaela Gheorghe)

28.03.2021

1. Prezentarea personalului a fost mult mai atractivă şi am primit mai multe informaţii decât data
trecută. Succes pe mai departe şi nu încetați să luptați pentru continuarea activității. (Liliana)

