
 

 

 

IO2.A –  FORMA 

 
 

Pasakos 
pavadinimas 

Eglė žalčių karalienė 
 

Darželio 
pavadinimas 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla 
Priešmokyklinio ugdymo grupė „Smalsučiai“ 
 

Pasakos 
tipologija 

 Vietinės tradicijos 
 Multikultūrinės tradicijos 

Pasakotojas  Tėvai 
 Seneliai 
 Globėjas 
 Kita: ______________________ 

Vaikų skaičius 16 vaikų 
 

Pasakos 
apibendrinimas 

Senų senovėje buvo senelis ir senutė. Jie turėjo dvylika sūnų ir tris dukteris. Seserys 
išėjo maudytis. Po maudynių jauniausioji marškiniuose rado žaltį, kuris jai pasipiršo. 
Tėvai taip pat nenorėjo dukros išleisti tekėti už žalčio, tačiau Eglė buvo davus 
sutikimą.  
Atšventė linksmas vestuves ir apsigyveno žalčio rūmuose, kurie buvo jūroje. Susilaukė 
trijų sūnų ir dukters. Vyriausias sūnus po devynerių metų paprašė mamos, kad ji 
parodytų savo gimtuosius namus. Eglė prašė leidimo pas žaltį, tačiau jis nenorėjo 
leisti ir skyrė tris darbus: suverpti linų kuodelį, sunešioti kurpes ir išsikepti pyragą, juk 
nevyksi į svečius be vaišių. Eglei atlikti visus darbus padėjo sena žiniuonė burtininkė. 
Tada Eglė atsisveikino su vyru ir iškeliavo į gimtinę. Žaltys pasakė jog jie turės grįžti po 
devynių dienų ir šaukti taip: 
Žilvine, Žilvinėli! 
Jei tu gyvas – pieno puta, 
Jei negyvas – kraujo puta.  
Vaikams prisakė šios paslapties niekam neprasitarti. 
Kai Eglė grįžo į tėviškę, visi labai džiaugėsi, linksminosi. Vyresnieji broliai ir seserys 
galvojo, ką čia padarius, kad jai nereikėtų grįžti pas vyrą. Ėmė kamantinėti vaikus, kaip 
Eglė šauks prie jūros savo žaltį. Ąžuolas, Beržas ir Uosis neišdavė paslapties. Dukra 
Drebulė išsigando, kai dėdės iš po skvernų išsitraukė rykštes ir viską pasakė. Eglės 
broliai tuoj nubėgo prie jūros, pašaukė žaltį ir dalgiais užkapojo.  
Atėjus devintai dienai, Eglė su vaikais grįžo prie jūros. Pašaukus, sujudo, suošė jūra ir 
pasirodė kraujo puta. Eglė sužinojo, kad jų mylimiausioji dukra Drebulė išdavė 
paslaptį. Susigraudino Eglė ir savo sūnus pavertė medžiais: ąžuolu, beržu, uosiu. 
Dukrą – drebule, kurios lapai drebės nuo menkiausio vėjelio. O pati pavirto egle ir 
saugo savo sūnelius. 
Nuo tada ąžuolas, beržas ir uosis yra visų stipriausi medžiai, o drebulė dreba nuo 
mažiausio vėjelio. 
 
 
 



 

 

Pasakos 
galerija 

 

Medijos 
galerija (jei yra 
galimybių) 

 
 
 
 
 

 


