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Voi… despre noi 

Volumul  5



03.05.2021

1. Un loc foarte interesant, atât pentru copii cât și pentru adulți. Ne-am simțit 

foarte bine și am petrecut timp de calitate. Mulțumim!

2. Mara: Mi-a plăcut că am văzut aparate de făcut fulgere și că mi-am făcut 

părul „vâlvoi”. Irina: Mi-a plăcut Camera obscură (n.n.: Camera întunecată).

3. Un loc minunat care ne-a impresionat foarte tare. Ne-am „coafat”, a fost 

cea mai frumoasă experiență din ultimul an greu încercat de pandemie. 

Mulțumim. (Irina și Antonia)

4. Mi-a plăcut: vârtejul, valurile, cursa cu bile, bulele din lichid, acul cu diferite 

sunete. (Rareș, 10 ani)

5. Mie mi-a plăcut Stereo. ☺ (Clara, 4 ani)



04.05.2021

08.05.2021

1. Un loc în care misticul are explicație! (Sorin)

1. Casa Experimentelor este foarte, foarte interesantă! Cel 

mai mult ne-a plăcut Bicicleta și Patul Fakirului. Vom 

reveni cu siguranță! Vă mulțumim! (David, Ana și Cristi)



09.05.2021

1. Mi-a plăcut mult. (Vlad, 11 ani)

2. Mi-a plăcut mult Casa Experimentelor. (Maria, 11 ani)

1. A fost palpitant.

2. Mi-a plăcut foarte mult! M-am distrat! (Tecuceanu A. I.)

3. Sunteți extraordinari! Ne-am simțit minunat și vom reveni cu siguranță! (Adriana, Alex și Andrei T.)

4. Ne-a plăcut foarte mult! Educativ și interesant, vom reveni! Vă mulțumim! (Petru, 6 ani)

13.05.2021



14.05.2021

1. Mulțumim pentru găzduire. Am reușit să testăm, experimentăm, și să învățăm; cu 

propriile forțe și gânduri putem observa lumea înconjurătoare. Doar să fim curioși. 

P.S. Matei a reușit să rezolve puzzle-ul. ☺

18.05.2021

1. Foarte frumoasă prezentarea din Camera întunecată. 

Copiii au apreciat mult experimentele cu magneți. 

Mulțumim! Vom recomanda și altor copii. (Ian, Anastasia, 

Iola și George)



22.05.2021

27.05.2021

1. Totul este foarte interesant. Băiețelul de 4 ani și jumătate a fost impresionat de 

experimentele întâlnite aici. Mulțumim! (Fam. Munteanu)

1. Super mega tare! Ne-a plăcut mult! Ne vom întoarce cu mare drag! 

Recomand! Mulțumim pentru experiența frumoasă! (Grupa mare Butterflies, 

Grădinița Elite)



28.05.2021

31.05.2021

1. Copiii au fost încântați de toate experimentele, în mod special de magneți și de 

pompa cu Bule de aer. Mulțumim! (Adi, Liv, Patrick și Mark)

1. Recomand! Copiii au fost foarte entuziaști. 

Personalul este amabil. Experimentele sunt diverse și 

foarte bine explicate. (Ramona)


