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02.03.2018

1. Foarte interesante experimentele, o plăcere inclusiv pentru adulţi.

2. Dau impresia de pericol dar sunt amuzante. A fost super!   ☺

03.03.2018

1. Ne-a plăcut foarte mult partea de electricitate şi umbre, cât şi Bicicleta. Poate ar mai trebui un ghid sau 

frecvență mai mare la exponatele cu program. (Copil 5 ani şi 9 luni, Bucureşti, Mădălina M.)  

2. Este un loc minunat pentru a petrece timp de calitate cu copilul. Edi are șase ani şi cel mai mult i-a 

plăcut Globul cu plasmă. (Natalia Toma)

3. Foarte interesant! Atât copiii cât şi adulţii pot vedea cum funcționează ştiinţa. Ne-am şi amuzat în același 

timp.    (Valentina Milea, copii șase şi nouă ani)

4. Este un loc bun unde îți poţi petrece o după-amiaza constructivă şi distractivă.

5. O primă experienţă foarte plăcută. Oameni deosebiți. Mulţumim. (Andrei şi Ani)



04.03.2018

1. Eu sunt Grigore Maria, am aproape 11 ani şi mi-a plăcut foarte mult aici 

deoarece copiii pot învăţa si experimenta lucruri noi şi foarte interesante. 

Voi recomanda acest loc şi prietenelor mele. ☺

2. Eu sunt Muşat Marina Roberta şi am aproape 11 ani, aici mi-a plăcut tot. 

A fost super. ☺

3. Am fost cu Bobi aici şi ne-a plăcut. E frumi! (Ruxi & Bobi)

4. Am fost un grup de 6 persoane plăcut impresionaţi şi uimiți de tot. Vom 

reveni şi vom recomanda cu plăcere. (Andrei, Andreea, Marina, Cory, Ștefy)

5. Este foarte interesant.



05.03.2018

1. A fost drăguţ, mai interesant modul de prezentare din zona electricitate.

(Clasa a V-a B, Şcoala Petre Ghelmez)

07.03.2018

1. A fost foarte interesant pentru copii, în special „Camera întunecată”, Fulgerele, 

Magnetism, Titirezul. (Vârsta 4 ani, Gavriloia Rodica, Bucureşti)

2. Am fost o familie de 4 persoane, cu 2 copii de 4 şi 6 ani. Am încercat fiecare exponat 

şi ne-a plăcut totul. Vom reveni sigur. (Marian, Gina, Cristian şi Sofia)

3. O experienţă foarte frumoasă. Personal foarte amabil şi deschis la discuţii şi explicaţii 

suplimentare. 

4. Această ”lume” merită explorată! (Mihai, 10 ani)



09.03.2018

1. Mi-a plăcut Patul Fakirului. (Mina)

2. Mi-au plăcut Vârtejul în cilindru, Bulele în cilindru.

3. Mi-a plăcut Camera întunecată şi Bobina lui Tesla.

4. Foarte interesant, personal amabil.

5. Personal foarte deschis care ne-a facilitat descoperirea. 

Impresionant, mulţumim! ☺ (Mara şi mama, Baia Mare)



10.03.2018

1. Ne-a plăcut experimentul Van de Graaff şi Tesla. Personal foarte amabil. O experienţă

reuşită. Mulţumim!

2. Am petrecut o după-amiază foarte plăcută, experimentând fel de fel de lucruri interesante, 

atât pentru copii, cât şi pentru cei mari. Mulţumim personalului deosebit de implicat şi atent. 

Vom reveni cu drag şi vom povesti prietenilor!



12.03.2018

1. Extraordinar! O oază de amuzament, de educație şi de perspicacitate! Vă 

mulţumim! Ne vom întoarce! ☺ (Mama, Gabi şi George)

13.03.2018

1. Interesant şi distractiv pentru un copil de 5 ani. Mulţumim.

2. Nu am crezut că ştiinţa poate fi atât de distractivă! (Darius, Suceava)

16.03.2018

1. Ne-au fascinat aparatele şi modalitatea distractivă de a ne îmbogăți 

cunoștințele despre știință! Felicitări! ☺ (Roxana & Andrei din Constanţa)



17.03.2018

1. Ne-a încântat acest loc, cu toate exponatele, dar şi datorită personalului disponibil şi amabil. 

Vom reveni cu drag, mulţumim. (Viorica şi Daria, Bucureşti)

2. Mi-a plăcut Capra, varza şi lupul. (Maia, 7 ani)

3. Mi-a plăcut. Recomand cu multă încredere. ♥ ☺ (Matei, 9 ani)

4. Toate experimentele mi-au plăcut foarte mult. (Adina, 22 ani)



18.03.2018

20.03.2018

1. Mi-a plăcut cel mai mult aparatul care îți ridică părul. ☺

1. A fost o experienţă, o dată în viață, de neuitat!



21.03.2018

1. A fost o experienţă minunată şi interesantă. Oamenii care lucrează aici sunt foarte buni şi

înțelegători! Foarte frumos! (Iva, 12 ani)

2. Această experienţă a fost foarte interactivă.

3. A fost cool!

4. Mi-a plăcut. (Iancu)

5. A fost super tare! Nu mă satur niciodată de Casa Experimentelor. (Catinca, 12 ani)

6.Mi-a plăcut Fântâna dorinţelor, Racheta, Bicicleta, partea de electricitate, şi Vârtejul! 

Magneții şi Titirezul zburător au fost, de asemenea, lucruri care m-au fascinat! Întregul loc este 

fascinant şi se pot învăţa multe! Ghidul foarte amabil! (Tudor, 8 ani & familia)



22.03.2018

1. Şcoala Gimnaziala nr. 184, a fost realmente impresionată de toată prezentarea. Vom reveni 

cu drag de fiecare dată. Matematică şi fizică într-un singur loc, o modalitate plăcută şi utilă de 

petrecere a timpului liber. Mulţumim întregului personal, pentru disponibilitate.



23.03.2018

1. Un loc minunat cu multe lucruri interesante şi captivante. Oameni calzi care ne-au primit şi

familiarizat cu lucrurile din Casa Experimentelor. Succes! (Andra, Teo, Andrei, Daniel)

2. Cel mai frumos şi interesant loc!



25.03.2018

1. Mulţumim pentru tot ce am experimentat în această zi! Ne vom reîntoarce cu drag!

2. Mulţumim pentru cea mai extravagantă experienţă pe care am avut-o. Timpul a trecut ca 

un „fulger” şi ne-am bucurat de el! (Clasa a-X-a A, Colegiul Național Ion Creangă)

26.03.2018

1. A fost o experienţă mega-interesantă, elevii au fost extrem de încântaţi. Mulţumim frumos! 

(Clasa a-III-a A, Şcoala Sf. Silvestru)



27.03.2018

1. Clasele a-IV-a A şi a-IV-a E, de la Şcoala Gimnazială nr.39 din Bucureşti au experimentat cu multă 

plăcere şi implicare toate experimentele utile pentru orele de Științe ale naturii. Copiii au fost fascinaţi

de instrumentele puse la dispoziție, cât şi de explicaţiile ghidului. Mulţumim.

2. Copiii au fost foarte impresionaţi, s-au distrat şi au avut timp să experimenteze toate exponatele. Au 

aflat lucruri noi şi am rămas încântaţi. Mulţumim. (Clasa a-VII-a B din Scoala „G. Bacovia”, nr.111 din 

Bucureşti)

3. Am fost foarte impresionată şi mi-a plăcut că am putut încerca fiecare exponat. Am fost plăcut 

surprinsă de amabilitatea ghidului care ne-a explicat şi ne-a spus lucruri educative şi noi, lăsându-ne 

să încercăm să experimentăm. Vom mai veni! (Şcoala George Bacovia,  B. Adriana, clasa a-VII-a B)

4. Clasele a-VI-a B, a-VII-a A si a-VIII-a A, de la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Bucureşti, au 

experimentat diversele experimente puse la dispoziție de Casa Experimentelor. O experienţă foarte 

bună pentru noi toți, în Şcoala Altfel. Mulţumim!



28.03.2018

1. Mi-au plăcut experimentele cu electricitate. (Maria)

2. Mi-a plăcut experimentul cu electricitate și cel cu bilele din Camera întunecată.

3. A fost SUPER! Prima oară credeam că va fi plictisitor, dar a fost cea mai tare 

excursie. ADOR locul ăsta şi sper să revin cât mai curând. ♥ (elev, Şcoala 23)

4. Mi-a plăcut la nebunie, cel mai frumos şi interesant loc din Bucureşti!

5. Mulţumim pentru ospitalitate şi amabilitatea de a ne da explicaţii! (Clasele a-VI-a, 

a-VII-a)

6. Clasele a-VIII-a C, şi a-VIII-a B, de la Şcoala Gimnazială Comuna Tuzla din 

Constanţa, au experimentat cu multă plăcere şi entuziasm toate experimentele 

pentru orele de știință ale naturii. Vă mulţumim frumos.



30.03.2018

1. Clasele a-VI-a A şi a-VI-a B, de la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Buzău, au experimentat cu plăcere 

mecanismele din Casa Experimentelor, având ocazia, în felul acesta, să răspundă întrebărilor puse naturii 

şi primind explicaţii ştiinţifice pentru experimentele efectuate.

2. O Casă cu adevărat a Experimentelor, o încântare pentru simțuri şi minte, o joacă a percepțiilor. Un loc 

care face o după-amiază de primăvară să fie mai plăcută! Vă mulţumim! (Familia Jianu)



31.03.2018

1. O experienţă super. (Carina)

2. Cel mai mult mi-a plăcut „Liftul lui Münchausen”. (Erika)

3. Felicitări pentru ce aţi creat aici! Ceva asemănător am văzut în Valencia, Spania. 

FELICITĂRI! (Luisa)

4. Cel mai mult mi-a plăcut show-ul de electricitate! (Diana)

5. Cel mai mult mi-a plăcut Liftul. (11 ani, Bucureşti, B. Matei)

6. Un loc foarte interesant, din care poţi învăţa şi în același timp, experimenta. 

Mulţumim frumos! Ghidul a fost excelent. (Bucureşti)

7. Un loc minunat din care am învăţat multe şi am avut parte de o experienţă foarte 

frumoasă. (Liceul „Ion Podaru”, oraș Ovidiu, județul Constanţa)

8. Un loc frumos în care sunt multe lucruri de învăţat. (Şcoala „Anton Pann”)


