
Eglė,žalčių karalienė  
Lietuva – miškų ir ežerų kraštas. Apie lietuvio pagarbą ir 

meilę gamtai kalba išlikusios legendos, sakmės, 

padavimai, dainos ir pasakos. 

 

„Eglė –žalčių karalienė”-unikali lietuviška pasaka, kurioje atsispindi pagoniškas žmogaus 

tikėjimas, kad medžiai ir žmonės yra giminingi. Kartais ši pasaka vadinama mitu. 

 

Seniai seniai mergelė, vardu Eglė, maudėsi ežere su savo trim seserimis. Išlipusi ant 

kranto pamatė, kad į jos marškinių rankovę įsirangė žaltys. Jis pareikalavo, kad Eglė 

pažadėtų tekėti už jo. Išsigandusi Eglė davė pažadą ištekėti už žalčio.  

Pažadą reikėjo ištesėti. Po kelių dienų žalčių pilna karieta atvažiavo pas Eglės tėvus. Iš 

pradžių Eglės tėvai ir broliai nenorėjo jos atiduoti ir mėgino apgauti žalčius. Jie bandė 

vietoje mergelės atiduoti baltą žąsį arba avelę, tačiau miško gegutė pasakydavo jiems 

tiesą. Teko tėvams išleisti mylimą dukrą. 

Taip Eglė ir apsigyveno Baltijos jūros dugne pas savo vyrą žaltį. Dieną jis būdavo žaltys, o 

naktį atvirsdavo jaunuoliu,  vardu Žilvinas. Jiedu susilaukė trijų sūnų: Ąžuolo, Beržo, Uosio 

ir vienos dukrelės - Drebulės. Eglė buvo labai laiminga. 

Vieną dieną Eglė  pasiilgo tėvų ir panoro juos aplankyti, tačiau Žilvinas bijojo jos netekti. Jis  

jai skyrė 3 sunkius darbus: sunešioti geležines kurpes (batus), iškepti pyragą kiaurame inde 

ir išausti audeklą iš mažo kamuolėlio siūlų. Eglė įveikė šiuos darbus su Laumės raganos 

pagalba ir  iškeliavo į tėviškę su vaikais.  

Žilvinas įsakė niekam neišduoti jo vardo. Eglė, žalčių karalienė, turėjo taip šaukti vyrą: 

 

Žilvine Žilvinėli, 

jei tu gyvas – atplauk balta pieno puta, 

jei negyvas – juoda kraujo puta 

 

Eglė smagiai leido laiką tėvų namuose. Atėjus metui atsisveikinti, Eglės namiškiai 

nebenorėjo jos išleisti. Jie norėjo, kad Eglė su vaikais pasiliktų su jais visą laiką. Tada 



broliai sumanė nužudyti Žaltį, bet tam jie turėjo sužinoti jo vardą. Jie stengėsi išgauti žalčio 

vardą iš visų vaikų, grasino jiems ir mušė. Nė vienas sūnus nepalūžo, tėvo vardą išdavė tik 

mažiausioji dukrelė Drebulė…Eglės broliai naktį nuėjo prie jūros pašaukė jį…ir užkapojo 

dalgiais. 

Ir štai Eglė šaukia vyrą, nekantriai žiūrėdama į jūrą: 

Žilvine Žilvinėli, 

jei tu gyvas – atplauk balta pieno puta, 

jei negyvas – juoda kraujo puta. 

Deja,  atplaukė juoda kraujo puta…Karalienė prakeikė savo vaikus, paversdama juos 
medžiais  ir pati pavirsdama tamsia egle.  

Kad tu pavirstum į drebulėlę, 

Kad tu drebėtum dieną naktelę, 

Kad tau išpraustų lietus burnelę, 

Kad iššukuotų vėjas galvelę!.. 

O sūnums taip pasakė: 

Stokit, sūneliai, tvirtais medeliais,- 

Aš, jūs mamelė, liksiuos Eglelė. 

Tikima, kad taip Lietuvos miškuose atsirado eglė, ąžuolas, beržas, uosis ir drebulė.  

1. Užduotis. Nupiešk šiuos medžius. 

Eglė Ąžuolas Beržas  Uosis Drebulė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



2. Darbas su žodžiais.  
 
Ąžuolas-oak  beržas-birch   drebulė-trembling aspen 

Uosis-ash tree  eglė-fur tree   Giminingas-related 

dalgis-scythe  jūros puta-sea foam  karieta- coach carriage 

Pažadas-promise  žąsis-goose   avelė-sheep 

Nekantriai- anxiously žaltys-serpant, grass snake 

kiauras-hollow  namiškiai-homefolks 

 

išduoti, išduoda, išdavė-to betray, betrays, betrayed    

pažadėti, pažada, pažadėjo- to promise, promises, promised 

Įveikti, įveikia, įveikė-to succeed, succeeds, succeeded   

sumanė -sin. :sugalvojo 

pareikalauti, pareikalauja, pareikalavo- to demand, demands, -ed 

namiškiai-sin.: giminės 

prakeikti, prakeikia, prakeikė-to curse, curses, cursed  

audeklas-sin.: medžiaga 

išgauti, išgauna, išgavo-to retrieve, retrieves, retrieved    

tiesa- sin. : teisybė 

grasinti, grasina, grasino-to threaten, threatens, threatened 

jaunuolis-sin.: jaunas vyras 

palūžti, palūžta, palūžo- to break , breaks, broke down  

nužudyti, žudo, žudė-to kill, kills, killed 

kapoti, kapoja, kapojo-to chop, chops, chopped 

stengtis, stengiasi, stengėsi- to try,tries, tried ,sin: 

bandyti (bando, bandė), mėginti (mėgina, mėgino)  
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