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KIDSLAND FIELD TRIP TO 
PIZZA HUT
by : Ms Yanti & Ms Maylana

Pada tanggal 22-23 Maret 2018, seluruh anak Nursery yang 
didampingi oleh beberapa guru mengikuti kegiatan field 
trip ke PIZZA HUT di Mall Pluit Village. Itu merupakan hari 
yang sangat menyenangkan, karena kegiatan ini berkaitan 
dengan tema yang sedang kami pelajari. Kami tiba di Pizza 
Hut sekitar pukul 09.00.

Setibanya di Pizza Hut kami dipersilahkan duduk di kursi untuk mendengarkan 
penjelasan dari supervisor secara langsung bagaimana cara membuat Pizza. 
Sebelum pembuatan pizza dimulai, anak-anak diminta untuk mencuci tangan 
terlebih dahulu lalu dipakaikan topi koki, sarung tangan plastik dan celemek yang 
dibantu oleh guru-guru dan  kakak-kakak dari Pizza Hut.

Kem udian 
anak-anak bersiap 
untuk mulai 
menghias adonan 
Pizza yang sudah 
disiapkan di atas 
meja. Wahhhh…
anak-anaanak-anak 
bersemangat sekali 
saat itu. Anak-anak 
mulai melumuri 
dengan saos tomat lalu memberi 
potongan sosis dan keju. 

Setelah selesai 
menghias pizza 
anak-anak 
dipersilakan 
berbaris untuk 
memberikan  

memberikan pizza yang siap dipanggang 
kepada kakak yang bertugas di dapur 
pizza. 

Sambil menunggu pizza yang sedang di 
panggang, anak-anak dipersilahkan untuk 
menikmati es krim yang sudah disediakan 
oleh pihak pizza hut. Hmmm.. enak sekali es 
krim nya!. Sambil menikmati es krim, 
anak-anak dibagikan satu persatu balon 
yang berbentuk unik. Ada yang berbentuk 
anjinganjing kecil, boneka beruang, 
pedang-pedangan, dan juga bunga. Semua 
anak sangat antusias saat menerima balon 
yang dibagikan.
Selang beberapa lama kemudian, Horee… 
akhirnya pizza yang dibuat oleh anak-anak 
pun matang. Kami bersiap-siap untuk 
pulang. Anak-anak sudah tidak sabar ingin 
menunjukkan pizza buatan mereka kepada 
mama dan papa dirumah. Tidak hanya pizza 
saja yang dibawa pulang, anak-anak juga 
diberikandiberikan bingkisan yang berisi buku 
gambar, topi koki, celemek dan juga 
sertifikat lho…
Akhirnya perjalanan field trip kami selesai. 
Sungguh kami senang dan menikmati setiap 
kegiatan ini. Sampai jumpa di field trip 
selanjutnya… 


