Voi… despre noi
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01.06.2020

1. Radu şi Emil au fost la Casa Experimentelor. Am văzut BOBINA TESLA,
am mai văzut lupul / capra / varza şi ne-a plăcut foarte mult. Vom mai veni.
(Emil, 35 ani; Radu, 6 ani)
2. Foarte frumos şi educativ. Cu siguranţă vom reveni. (Mirela)

3. Impresia mea despre acest loc a fost una superbă. (Larisa)

♥

4. Un loc foarte educativ şi interesant! Super! Voi recomanda! (Mădălina)

5. A fost un loc de poveste minunat. (Maximilian)
6. Mi-a plăcut cel mai mult Tesla. (Nicolas)
7. Mi-a plăcut mult Patul cu ace. (Cezar F)

♥

01.06.2020 - continuare

8. Mi-a plăcut foarte mult Patul cu ţepi! Voi mai reveni. (Andrei T) ☺
9. Extraordinar! Recomand cu ghid! Felicitări ghidului şi echipei!
Mulţumim!
10. Extraordinar! Mulţumim frumos pentru această ocazie şi pentru efortul
depus.
11. Deosebit! Mulţumim! Vă rog, mai multă reclamă!
12. Mulţumim foarte mult pentru experienţă. Cel mai mult a plăcut copiilor,
Învârtitoarea!
13. Mulţumim foarte mult pentru experienţa aceasta nemaipomenită. Am
învăţat foarte multe şi a fost foarte distractiv, mai ales pentru copii.

02.06.2020
1. O experienţă de neuitat. Iar faptul că totul este
interactiv, face din acest muzeu un loc de învăţare prin
joacă foarte bun.
2. A fost o experienţă de neuitat. Voi reveni cu siguranţă!

03.06.2020
1. Este prima oară când vin aici, este ceva unic în
România şi util pentru copii. Este o experienţă de neuitat
şi vom reveni. Vom povesti şi prietenilor noştri despre
acest loc minunat. Mulţumim pentru experienţa oferită!

06.06.2020
1.Sunt Luca şi, sincer, a fost prima dată când m-am curentat!
2. O idee super a unor oameni deosebiţi. Este minunat pentru copii, care pot vedea cu alţi
ochi elemente din fizică. Mulţumim. Vom recomanda cu drag, locul.
3. Iubesc acest loc. Este foarte interesant şi poţi invăţa multe lucruri. Ghidul este de nota
10. (Crăciun Alexandra)
4. A fost foarte frumos. Ghidul este de nota 10. (Crăciun Darius)
5. Acest loc este genial! De la iluzii optice la probleme de logică. (Popa Anastasia, 11 ani)

6. Un loc interesant cu voluntari drăguţi. Felicitări! (Maur Crina)
7. Toate experimentele ne-au plăcut, mai ales experimentul cu părul ridicat! (Lidia, 6 ani)
8. Mie mi-au plăcut cel mai mult fulgerele. (Rareş, 5 ani)
9. Mie mi-a plăcut aici la dorinţe. (Ayan, 5 ani)
10. Mie mi-a plăcut cel mai mult la experimentul cu părul ridicat. (Ema, 4 ani)

07.06.2020
1. Un loc deosebit pentru adulţi şi în special pentru copii. Nota
10 ghidului! (Damian Gabriela)
2. Un centru pe care îl vom vizita pe măsură ce cresc copiii. La
3 ani şi jumătate este un pic devreme, dar, depinde de copil.
Aşteptăm îmbunătăţiri! (Stanciu Constantin)

08.06.2020
1. Ne-a plăcut foarte mult vizita, experimente foarte interesante,
nu am avut timp să ne plictisim. Mulţumim domnului ghid care nea îndrumat cu răbdare şi bunăvoinţă. Vom recomanda şi
prietenilor noştri. (Mustăţea Anca)

12.06.2020

1. Mi-a plăcut mult aici! A fost super. O să mai vin.

♥* (Amelie, 7 ani)

2. Mi-a plăcut foarte mult. (Ilinca, 6 ani)
3. O experienţă foarte plăcută, o reamintire a vremurilor de şcoală. Copiii
au fost foarte încântaţi. (Lazăr Cristina)

13.06.2020

1. Mi-au plăcut tablourile. (Emma 6 ani) ☺
2. Mi-a plăcut foarte mult Racheta şi Fântâna Dorinţelor. Abia aştept să mă
întorc. (Clara)
3. WOW. (Edu, 7 ani)
4. Mi-a plăcut aici, fulgerul. (Gabi 7 ani)
5. Foarte frumos!

14.06.2020
1. În timpuri virtuale, experimentele sunt reale. Aşa se învaţă fizica în şcoli. De aia
lipsesc meşterii. Vă mulţumim! (Anastasia, Damian, Liviu şi Mădălin)
2. Un tur interesant, care ne-a captat atenţia pentru câteva ore fără să ne plictisim.
Copiii au fost atraşi de lucruri noi şi nedescoperite încă de ei. Vă mulţumim mult!
Ghidul de nota 10+. Zi frumoasă! (Familia Preda)
3. Ne-am simţit foarte bine la Casa Experimentelor. Cele 3 ore pe care le-am
petrecut aici, au trecut foarte repede, şi au fost pline de veselie şi petrecere
frumoasă a timpului, împreună cu familia. Mult succes în continuare! (Familia Rus)

20.06.2020
1. Ne-a plăcut foarte mult. O expoziţie din care copiii învaţă foarte multe într-un mod
distractiv, făcând ştiinţa foarte atractivă. Mult succes şi o să vă mai vizităm. (Tănăsescu)
2. Aş fi dorit să găsesc la magazin nişte broşuri, vederi, cărticele cu aceste experimente,
sau magneţi. În rest, copiii au fost foarte încântaţi. Vom reveni cu siguranţă, ori de câte
ori vom mai veni în Bucureşti. (Ana- Maria şi copiii, Bacău)
3. Fenomene fizice interesante, utile, de mare ajutor pentru preşcolari şi chiar şcolari.
Aşteptăm şi alte fenomene. Vom reveni cu plăcere. (Crăciun G. şi nepotul)
4. Foarte interesant pentru copii şi adulţi. De revenit. (Oproiu Valentin)
5. Un timp petrecut foarte plăcut într-un loc interesant, plin de curiozităţi. Vom reveni cu
drag şi altă dată. (Adriana B)

6. Foarte interesant, personalul de nota 10, trebuie promovat mai mult şi diversificat
pentru vârste preşcolare. Mulţumim pentru experienţă, vom reveni!

21.06.2020

1. Personalul foarte amabil, având cunoştinţele necesare pentru a face acest loc cât mai interesant.

22.06.2020
1. Foarte interesant, dar cel mai mult mi-au plăcut invenţiile lui Tesla. Foarte bun ghidul. Am să mai
revin. (Luci, 11 ani)

23.06.2020

1. Vă mulţumim pentru tot. În aceste vremuri tulburi e nevoie de normalitate,
optimism şi speranţă. Interacţiunea cu voi ne-a bucurat foarte mult.
2. Această expoziţie m-a încântat şi bucurat deoarece aceste lucruri nu mă plictisesc
niciodată, indiferent de vârstă şi de câte ori mă uit la ele. O expoziţie cu adevărat
remarcabilă! (Stoicescu Rareş, 12 ani)

23.06.2020 - continuare
3. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că am reuşit să experimentez ce am vrut şi vreau să spun că m-am simţit
în largul meu, mi-a fost frică să pun mâna pe bilă dar până la urmă am prins curaj şi am pus mâna. Vă urez
sănătate, mai ales cu vremea asta de Covid. Cu drag, Sara.
4. O expoziţie minunată, interesantă şi captivantă, prin exponatele de care nu te poţi plictisi studiindu-le, dar şi
prin munca şi efortul îndrumătorilor, care stau pentru a-ţi explica orice detaliu cât de mic, lucrând de atât de
mult timp şi cu o aşa pasiune că s-a decolorat până şi sigla de pe tricou. Această Casă a Experimentelor nu
încetează să ne uimească, probabil, pe niciunul dintre noi, meritând să fie vizitată de ori de câte ori ai ocazia!
(Rareş)
5. Felicitări personalului „Casei Experimentelor", pentru amabilitate şi răbdare! (Mădălina Stoicescu)

23.06.2020 - continuare

6. Am revenit aici pentru a doua oară, experimente foarte amuzante şi interesante. Personalul
drăguţ şi de treabă ne-au explicat toate experimentele pe care nu le înţelegeam şi foarte
amuzanţi şi prietenoşi. Am învăţat azi mai multă fizică ca într-un an de şcoală. (Sara, 13 ani)
7. Mi-a plăcut tot ce am văzut mai ales partea cu electricitate. (Popa Luca, 12 ani)
8. Sunt depăşit de tehnologia asta superioară. (Popa Andrei, 12 ani)

24.06.2020
1. Am fost plăcut surprins de ceea ce am văzut. (Daniel şi Carol)
2. A fost o experienţă unică şi sperăm să ne reîntoarcem.

♥ (Familia Dobrescu)

25.06.2020
1. Mi-a plăcut mai mult partea de electricitate. (Alexa, 15 ani)
2. Mi-a plăcut mai mult partea de electricitate (Rareş, 12 ani, Edu, 7 ani)
3. Ne-a plăcut aproape totul, fetiţa (4 ani) a fost foarte încântată şi curioasă de multe
lucruri. A fost atrasă în mod special de Generatorul cu pedale. Ghidul este foarte
amabil !!!

27.06.2020

1. Cel mai mult mi-a plăcut pompa cu bule. (Tudor 11 ani)
2. Cel mai mult mi-a plăcut Bobina Tesla. (David, 12 ani)

28.06.2020
1. A fost genial. (David Ilie Craioveanu)
2. Fascinant şi oameni de nota 11. (Alex Craioveanu)
3. O educaţie nonformală productivă. O întoarcere în timp şi în lumea copilăriei
minunată. (Narcisa Craioveanu)
4. A fost spectaculos, magic. (Thea Iowans Craioveanu)
5. Mulţumesc pentru o duminică interactivă şi educativă cu un personal foarte amabil
şi drăguţ. (Damian Andreea Mădălina)
6. O experienţă unică alături de un personal foarte amabil. (Bianca)
7. Mulţumim pentru o experienţă frumoasă, interactivă şi foarte amuzantă. Cu
siguranţă vom reveni. (Elena Tămâianu)
8. A fost mişto. (Alex Crasovschi)

9. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales Bobina. (Tudor Crasovschi)

29.06.2020
1.

♥ (Alex)

2. Ne-a plăcut foarte mult faptul că am avut asistenţa ghidului pe
parcursul vizitei. Vom reveni! (Karla şi Roxana)

30.06.2020
1. O experienţă unică!!! A fost foarte frumos! Cu siguranţă, vom reveni!!!
(Laura, Vladi (Hamsie))

2. Personal foarte călduros şi prietenos. Mulţumesc frumos!

