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Voi… despre noi 

Volumul 3 … înainte de pandemie



01.03.2020

1. A fost foarte interesant! Copiilor le-a plăcut foarte mult. Mulţumim.

2. A fost o experienţă inedită, în care am învăţat, redescoperit lecţii

deja învăţate dintr-o perspectivă nouă. Abia aşteptăm să ne 

reîntoarcem. 



04.03.2020

1. A fost super tare şi distractiv! Ne-am distrat de minune! ☺

2. A fost pentru prima oară când am venit aici şi m-am simţit foarte bine. Sper să mai 

vin aici. (Micu Daria)

3. A fost o zi tare şi interesantă. ***** (Niculae Claudiu)

4. A fost frumos şi m-am simţit foarte bine, vă mulţumim că ne-aţi primit. Sper să mai 

vin aici. (Ionescu Alexandru)

5. A fost o vizită de 5 stele.

6. Mulţumim mult pentru toate informaţiile şi învăţăturile acordate. Într-adevăr foarte 

interesant şi frumos gândit. (Asociaţia Refuge Center)



07.03.2020

1. O idee foarte bună. Interesant chiar şi pentru adulţi. Explicaţii suficiente şi

experienţe utile. Vom reveni.

2. Mulţumim pentru prezentare, totul a fost superb şi se vede că se munceşte

foarte foarte mult! Vă Mulţumesc!

3. It was wonderful!! Very interesting experiments, helpful stuff, good

vibration! THANK YOU! ♥ ☺

4. O zi plină de distracţie! Am învăţat multe lucruri interesante! Magneţii sunt 

puternici şi distractivi. Mulţumim personalului pentru toate trucurile! (Amalia)

5. Impresii extra! O experienţă foarte captivantă şi interactivă, aducând un 

plus de educaţie pentru copii, învăţând prin joacă. Felicitări ghidului pentru 

metodologia prezentării camerei întunecate, foarte educativ, interactiv şi

captivant. Voi recomanda cu drag! (Laura)



08.03.2020

1. Foarte interesant. O experienţă de care ne-am bucurat toţi. Noţiuni de fizică de multă 

vreme uitate au fost aduse la viaţă în experimentele din muzeu. Mulţumim! (2 băieţi +2 

părinţi)

2. Mulţumim pentru dăruire şi implicare. Ne bucurăm că există persoane care ştiu să 

facă ştiinţa distractivă pentru copiii noştri. Fetiţei (5 ani şi 3 luni), i-a plăcut în mod 

deosebit traseul încurcat (cu prisme) şi jocul cu lupul, capra şi varza.

3. A fost o experienţă cu adevărat interesantă pentru copii şi adulţi deopotrivă!

4. Very educational. Much fun! We've learned a lot.

5. Foarte interesantă experienţa şi experimentele. Numai de bine. Vom reveni

6. O experienţă foarte interesantă unde poţi învăţa fizică aplicat.

7. Fizică interactivă pentru toate vârstele. Poate mi-ar fi plăcut această materie dacă 

vedeam exemplele vii de mică!



09.03.2020

1. Gemeni cu autism în vizită la dvs. Mulţumim pentru ghidaj, răbdare şi înţelegere. 

Spor la cele bune şi frumoase! ☺♥

2. Am fost la Casa Experimentelor cu 17 copii şi am fost primiţi foarte frumos. 

Angajaţii au avut foarte multă răbdare şi au explicat copiilor pe înţelesul lor ceea ce 

aveau de făcut. Este un loc foarte bine organizat, un spaţiu bine amenajat, cu un 

scop educativ foarte bine dus la capăt pe parcursul zilei. Mulţumim! Cu siguranţă

ne vom reîntoarce!      (SOS Satele copiilor)


