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Voi… despre noi 

Volumul  7



02.07.2021

1. Am fost cu 14 copii din mediul rural și au fost plăcut impresionați de toată experiența. 

Mulțumim! (Școala Gimnazială nr.2, Tânganu, Cernica)

2. A fost super! Cel mai interesant, Fântâna Dorințelor.

3. Mie mi-a plăcut Generatorul cu pedale.



05.07.2021

1. Am experimentat toate propunerile Casei Experimentelor și ne-a plăcut foarte mult tuturor!

Am fost un grup de 14 persoane, împreună cu doamna profesor de discipline tehnice, de la Liceul

Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia”, București. Vom povesti colegilor ce am văzut și vom reveni, 

cu siguranță! Doi dintre noi în calitate de voluntari! Vă mulțumim!



06.07.2021

07.07.2021

1. Mi-a plăcut.

2. A fost frumos. (Dumitru)

1. Mi-a plăcut cel mai mult „Traseul încurcat”. (Eva, 10 ani)

2. ☺ Minunat loc pentru copii, dar și pentru adulți! Utilul cu plăcutul, la un loc! 

Ce bine ar fi fost să existe un astfel de loc și pe vremea noastră de copil!! 

(Miculescu Virginia, 50 ani)

3. Mie mi-a plăcut Generatorul cu pedale. (Filip, 8 ani)



08.07.2021

09.07.2021

1. Am experimentat toate propunerile Casei Experimentelor și ne-a plăcut foarte mult! Vă 

mulțumim!

2. Mi-au plăcut Vârtejul acela cu bila (n.n.: Vârtej în cilindru) și cel unde trebuie să fac bule 

(n.n.: Bule). (Iarina, 10 ani)

1. A fost o onoare! ☺

2. Mi-a plăcut Generatorul cu pedale. (Tomas, 6 ani)



12.07.2021

1. Copiii au fost încântați, iar bucuria lor este mulțumirea noastră. Mulțumim!

2. Foarte interesant. Un loc în care orice copil (mic sau mare) ar trebui să vină! 

Felicitări și succes în continuare! (Simona, Iași)

3. Mi-a plăcut Bicicleta și Ochelarii de la Traseul încurcat. (Cezara, 13 ani)

4. Mi-au plăcut Bicicleta și Ochelarii, Varza, lupul și capra. (Dafina, 9 ani)



13.07.2021

1. Ne-am simțit foarte bine în prima noastră excursie. Mulțumim pentru 

găzduire. (Grădinița Miles of Smiles)

2. Acest loc e unic și este grozav! Aici sunt de toate. Totul mi-a plăcut și abia 

aștept să mai vin! Mulțumim pentru această experiență frumoasă! (Iulia, 10 

ani)

3. Acest loc este uimitor! Sunt atât de multe lucruri interesante și neștiute 

încât nu te mai saturi. Cel mai mult ne-a plăcut Liftul. (Tudor, 10 ani)

4. Un loc foarte interesant. Mulțumim!



14.07.2021

16.07.2021

17.07.2021

1. A fost super! Sper să mai vin în acest loc superb! ☺ (Maria D)

1. Revenim. ☺

1. Cel mai mult mi-a plăcut „Racheta”. Ne vom întoarce cu siguranță!!! (Tudor V)

2. La Fântâna dorințelor, nu se înțelege bine pe unde se lansează monezile. 

(n.n.: Mulțumim! Am remediat cu un stiker)



18.07.2021

1. Un loc interesant! Copiii au fost fascinați de Fântâna 

dorințelor!!!

2. Mie mi-a plăcut Tornada cu bani (n.n.: Fântâna 

dorințelor).

3. A fost uimitor, experimentele au fost uimitoare, cu 

siguranță mai vin aici! (Sebi, 9 ani)



22.07.2021

1. A fost foarte, foarte interesant. Am venit a 4-a oară și nu ne oprim. Doamnele au fost foarte 

drăguțe! Mulțumim! ♥

2. Mi-a plăcut Diapazonul. (Naty)

3. Este super tare și o să mai vin cât de curând se poate. (Daria)

4. A fost cel mai tare loc. De-abia aștept să mai vin pe aici. (Andrei)

5. Mi-a plăcut foarte mult! Am făcut fulgere cu mâna. ♥ Cea mai tare experiență! ♥ (Alexa și Mihai)

6. Foarte tare!!! O experiență destul de interesantă, chiar și pentru adulți! Mai revenim!



23.07.2021

24.07.2021

1. Este extraordinar! Mulțumim pentru această experiență! Ne aduceți mai aproape de 

știință. Vom recomanda acest loc! ♥ (Grădinița Discover Me)

1. A fost foarte frumos! Vă mulțumesc enorm pentru 

această experiență!! Un loc minunat!! Am învățat 

multe. ♥♥ !!

2. Foarte interesant. Mulțumiri! ♥

3. Foarte plăcut suprinsă de experimentele propuse. 

Vă mulțumim. Succes.



26.07.2021

1. Extrem de interesant pentru copii, varianta practică a tuturor lucrurilor teoretice aflate pe 

parcursul anului școlar.

Informațiile despre Tesla au schimbat radical percepția despre electricitate și tot ceea ce ne 

înconjoară. Minunat! Mulțumim. (Centrul Social Comunitar „Ferentari”)

2. Foarte frumos, bine explicate și utile. Mulțumim! 

3. Am fost foarte impresionați. Vă mulțumim, foarte interesant. Vom reveni cu drag! (Căsuța 

Speranței)

4. Mi-a plăcut Bobina Tesla și fulgerele. (Sergiu, 13 ani)



27.07.2021

1. A fost o experiență minunată și extrem de interesantă. Mulțumim. (Grădinița 

Montessori Universe)

2. A fost foarte interesant. Sunt o grămadă de experimente foarte frumoase. Mulțumim 

și o să revenim. (David, 8 ani)

3. Foarte interesant. Fetiței de 4 ani i-a plăcut cel mai mult Bobina Tesla. O să revenim 

cu drag!

4. Ne-a trimis bunicul Dănuț și noi am fost foarte impresionați! Nepotul a fost fascinat, 

în special de Bobina Tesla și de Generatorul Van de Graaff și a participat foarte activ la 

demonstrație. Vă mulțumim!

5. Felicitări pentru zona amenajată! Reprezintă o adevărată oportunitate pentru copii și 

adulți de a petrece într-un mod educativ și distractiv timpul. (Iulia și Anca)



28.07.2021

1. Proiect foarte reușit, felicitări celor implicați! Lucas a adorat Bobina Tesla și Bule. (Nașa, 

Mama și Lucas)

2. Rocket. (David, 9 ani)

1. Mie mi-a plăcut cel mai mult la electricitate, când părul fiicei mai mari s-a 

depărtat de cap. Fiicei celei mici i-a plăcut Pianul. (Mara, 4 ani)

2. Am fost impresionat de Tornadă. (Kiri, 6 ani) 

3. Mi-a plăcut cel mai mult demonstrația cu fulgerele. (Tudor, 9 ani)

29.07.2021

31.07.2021

1. Foarte interesant pentru copii și pentru cei mai în vârstă. ☺


