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Tikslas – susipažinti su legenda apie 
Jūratę ir Kastytį.

Uždaviniai:

1. Supažindinti mokinius  su legenda „Jūratė ir Kastytis“ lietuvių ir anglų kalbomis.

2. Išplėsti  anglų kalbos žodyną naujais žodžiais apie gintarą.

3. Iliustruoti legendą.

Ugdomos kompetencijos:

Pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo.



Jurate and Kastytis

Lithuanian legend



The legend actually comes from Lithuania. It says that Perkunas, God of Thunder, had a 

beautiful daughter Jurate. Jurate lived deep in the Baltic Sea, in a wonderful palace 

made of amber.

At that time there lived a fisherman whose name was Kastytis. He really liked that part 

of the sea where Jurate's kingdom was. So he came there to cast his nets. Though 

Jurate sent some of her servants to tell Kastytis that he couldn't fish in her kingdom he 

persisted and caught a great number of fish. Jurate got angry, so she decided to talk to 

him in person and tell him that it was forbidden to fish in her waters.

But at the moment when she appeared before Kastytis they both fell in love with each 

other. Jurate even brought to her amber palace. And they lived happily… until Jurate's 

father, Perkunas, found out about their love. He got furious because Jurate was 

betrothed to Patrimpas, God of Water. It was a big disgrace, so angry Perkunas sent a 

bolt of lightning which killed Jurate's lover and destroyed the palace. Jurate was 

chained inside of the ruins forever.

According to this legend, the storms of the Baltic Sea sometimes carry out little 

fragments of what once was a beautiful palace where Jurate lived. Many of the amber 

pieces also resemble the shape of tears, so people say that when Jurate cries for her 

lost love her tears also turn into amber. And these pieces are the most precious of all.

There's even a fountain in Palanga, Lithuania, with a statue of Jurate and Kastytis.



Jūratė ir Kastytis Lietuvių mitologinė legenda. Joje sakoma, kad Perkūnas, Perkūno dievas, turėjo gražią dukrą 
Jūratę. Jūratė gyveno giliai Baltijos jūroje, nuostabiuose rūmuose, pagamintuose iš gintaro. Tuo pat  metu gyveno 
žvejas, vardu Kastytis. Jam labai patiko ta jūros dalis, kurioje  buvo Jūratės karalystė. Taigi jis ten mesdavo savo 
tinklus. Nors Jūrate pasiuntė savo tarnus pasakyti Kastyčiui, kad jis negali žvejoti jos karalystėje, tačiau  jis ir 
toliau atkakliai gaudė žuvis ir metė tinklus. Jūratė labai  supyko ir nusprendė pati su juo asmeniškai pasikalbėti 
bei  pasakyti, kad jos vandenyse draudžiama žvejoti. Tačiau tuo metu, kai ji pasirodė, jie abu įsimylėjo vienas kitą. 
Jūratė net pasikvietė Kastytį į savo gintaro rūmus. Ir jie gyveno laimingai ... kol Jūratės tėvas Perkūnas sužinojo 
apie jų meilę. Jis įsiuto, nes Jūrate buvo pažadėta  Patrimpui, vandens dievui. Tai buvo didelė gėda, todėl piktas 
Perkūnas pasiuntė žaibą, kuris nužudė Jūratės mylimąjį ir sugriovė rūmus. Jūratė amžinai buvo prirakinta 
griuvėsių viduje. Remiantis šia legenda, Baltijos jūros audros kartais sukelia dideles bangas iš kažkada buvusių 
gražių rūmų, kuriuose gyveno Jūratė. Tad gintaro gabalėlių galima rasti pajūryje. Legenda sako, kad gintaro 
gabalėliai primena ašarų formą, ir tai yra Jūratės ašaros. Manoma, kad kai Jūratė verkia dėl prarastos meilės, jos 
ašaros taip pat virsta gintaru. Ir šie gintaro gabalėliai yra labai  brangūs... 





























Galutinis rezultatas:
Praplėtė turimas žinias apie gintarą- Lietuvos 
auksą.
Žino legendą apie Jūratę ir Kastytį.
Praplėtė anglų kalbos žodyną, papildant 
žodžius apie gintarą.


