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03.09.2021

1. Lui Matei i-a plăcut cel mai mult aparatul care face BULE!

2. Medeei, (7 ani), i-au plăcut mult experimentele cu fulgere (mai ales 

cel din cușcă)!

3. Lui Răzvan, (10 ani), i-a plăcut cel mai mult Camera întunecată.

4. Mi-a plăcut foarte mult.****



05.09.2021

1. Venind dintr-un oraș îndepărtat de București, ne-am gândit să 

vizităm Casa Experimentelor, și a fost o decizie fantastică. Am 

experimentat cu propriile mâini teoria din clasă, care a părut mai 

fascinantă. (Colegiul Național Garabet Ibrăileanu- Iași, clasa a-

VII-a A, Alexandra)



07.09.2021

1. Cel mai mult mi-a plăcut Patul cu cuie, Pianul și Racheta. 

(Ana C.)

2. Mie mi s-a părut extraordinar Patul. (Teo N.)

3. Mie mi-a plăcut totul aici!!! (Sofia A.)

4. Mie mi-a plăcut Bobina Cântătoare.♥ (Maria A., 9 ani, 

Sofia Anghel, 5 ani) 



10.09.2021

11.09.2021

12.09.2021

1. Interesant! Adulții s-au simțit din nou copii! Multe informații pe care nu le știam! 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Techirghiol.

1. Foarte util pentru a experimenta știința! Mulțumim pentru initiațivă

și implicare! Vom reveni!

1. O experiență foarte interesantă, mai ales pentru copii. Vom 

recomanda și altor familii.



15.09.2021

20.09.2021

23.09.2021

1. Foarte interesant, atât pentru copii cât și pentru adulți! Mulțumim 

personalului foarte implicat și dedicat. (Ana și Ayan- București, sector 6)

1. CZCSRPC, sector 5, vă mulțumește pentru lecția de fizică, predată atât de 

frumos, copiilor noștri. Mulțumim!

1. Oameni dulci și implicați. Experimente interesante și multe. Mulțumim! ♥



24.09.2021

25.09.2021

1. Este cel mai minunat loc pentru a îți petrece timp de calitate împreună cu copilul! (Maria)

2. Este foarte amuzant! (Eric)

1. Mie mi-au plăcut foarte mult experimentele cu

electricitate. (Sofia, 11 ani)



29.09.2021

30.09.2021

1. Un mod inovativ de învățare a noțiunilor abstracte. Felicitări!

1. Foarte interesant! Totul!


