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Razlikujemo: Zajec in kunec

Zajci 
• Dolga ušesa jim poma-

gajo, da pravočasno          
zaznajo plenilce.  

• Velike in močne zadnje 
noge jim dobro služijo         
pri begu. 

• Ko zajec potrebuje          
zaščito, na odprtem              
polju počepne v kotanjo. 

• Zajci so samotarji in           
se srečajo samo, da          
poskrbijo za naraščaj.

Kunci 
• Kunci skačejo med 

grmi in se skrijejo       
v majhnih votli-
nah, ko so v nevar-
nos$. 

• Mladiči odrastejo       
v votlinah. Samica 
je breja en mesec, 
nato pa povrže 
š$ri do dvanajst 
mladičkov. Prvih 
deset dni so mla-
dički slepi in goli. 

➦ Razlika med zajcem 
in kuncem:

ZAJEC 
ušesa: dolga 
noge: dolge, močne zadnje noge 
hrana: drevesne skorje, lupine, 
rastlinski poganjki 
življenjski prostor: polje 
vedenje: samotar 
gib: uren 

KUNEC 
ušesa: kratka 
noge: kratke 
hrana: rastlinska stebla, trava, 
zelenjava 
življenski prostor: grmovje 
vedenje: živi v skupini 
gib: počasen

.  Odgovori na vprašanja o zajcu.

◆ Kakšna je zajčja glava? 

❑ ovalna ali    
❑ podolgovata? 

◆ Zajec ima na glavi 
❑ rogovje in oči 
❑ dolge uhlje in oči 
❑ kljun in greben

◆ Kakšno je zajčje telo?

◆ S čim je pokrito? 

Domači kunci 
• Domači kunci so se razvili iz         

divjih evropskih kuncev.  
• Danes obstaja veliko različnih  

pasem domačega kunca.  
• Razlikujejo se po velikos$, tem-

peramentu in potrebni negi. 
• Oblika telesa je jajčna. 
• Prehranjujejo se z mrvo, svežo 

travo, brike$, ovsom in koruzo, 
radi pa imajo tudi korenje, ja-
bolka, svežo solato in suh kruh.  

• Morajo ime$ tudi svežo vodo.

◆ Zajčji uhlji so 
❑  kvadratni 
❑  podolgova$ 
❑  okrogli 
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Potrebuješ: 
• rolico kuhinjskega papirja brez papirja 
• igralno karto 

Naravoslovni 
poskusi 

Zdi se, da ima igralna karta luknjo najprej na levi strani, potem v sredini. 
Vsako oko ima svoje vidno polje. To lahko preveriš tako, da zakriješ enkrat desno in enkrat levo oko ter 
primerjaš, kaj vse lahko vidiš na desnem in levem robu vidnega polja. V sredini se vidni polji prekrivata, kar 
našim možganom omogoča sestavljanje celotne, tridimenzionalne slike. Ko gledaš skozi rolico, se zaznava 
obeh vidnih polj spreminja, kar privede do op$čne prevare. 

Čarovniški trik 
z igralno karto 

REŠITEV

Reinhold Jannach – Naravoslovni poskusi 

Rolico drži z levo roko pred levim očesom, kot da bi 
imel v roki daljnogled. Z desno roko vzemi 
igralno karto ter jo glej skozi „daljnogled“. 
Med poskusom morata bi$ obe očesi odpr$. 
Desnica naj bo iztegnjena. Drži jo tako, da 

lahko igralno karto vidiš na desnem spodnjem 
robu „daljnogleda“. Igralno karto počasi premikaj pro$ 
„daljnogledu“ , torej pro$ svojemu obrazu. Kaj opaziš?

/  Obkroži DA, če je trditev pravilna, obkroži NE, če trditev ni pravilna.

Zajec ima mehek kožuh.   DA      NE 
Kunec  je samotar.             DA      NE

Zajec živi v grmovju.      DA     NE 
Kunec ima uren gib.      DA     NE 

0  Obkroži zajčje uhlje in jih opiši.    




